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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»

Видання започатковане в лютому 2003 року Розповсюджується безкоштовно

стор. 2 стор. 9стор. 8стор. 7

Ч и т а й т е  в  н о м е р і :

Президент України 
В.Ф. Янукович при-
йняв участь у цере-
монії покладання 

квітів до пам’ятника 
Т. Шевченка и 

М. Грушевського з 
нагоди Дня Консти-

туції України 
– 28 червня 
2012 року.

Брифінг Голови 
ДПС України 

О.В.Клименка у 
місті Одесі.

Всесвітній день 
біженців
в Одесі

Нелегали продовжують
прориватися до Европи

через Україну

Вітання Голови ДМС України М.Ковальчука 
з Днем Конституції України

20 червня  2012 закінчена передплата на друге півріччя газети «Міграція». 
Редакція газети висловлює подяку Державній міграційній службі України, керівникам регіональних міграційних служб: Вінницької, До-
нецької, Луганської, Чернівецької, Хмельницької, Львівської, Одеської, Миколаївської, Житомирської областей за сприяння в органі-

зації передплати. Також повідомляємо що передплата на газету продовжується.  Передплатний індекс - 89611.  

Віталій Захарченко: «Найкращою оцінкою 
роботи міліції стане 

атмосфера свята, що 
панує в Україні» 

28 червня - 
День Конституцїї України

26 червня 2012 року Заступник 
Голови Державної міграційної 
служби України 
Я.В. Янушевич представив, ко-
лективу ДМС області, нового на-
чальника Головного Управління 
Державної міграційної служби 
України в Одеській області –
 С. В. Ткачука, який до цього пра-
цював у ГУ ДМС України у Хар-
ківській області.

З призначенням С.В. Ткачука привітав П.В. Хлицов - заступник голови - керівник 
апарату Одеської обласної державної адміністрації та Начальник ГУ МВС України в 
Одеській області - С.Д. Рєзников.

Призначено  нового начальника Головного Управління Державної 
міграційної служби України в Одеській області - С.В. Ткачука 

 Шановні колеги!
16 років тому Верховна Рада України, висловлю-
ючи суверенну волю громадян нашої держави і 
спираючись на багатовікову історію українсько-
го державотворення прийняла Основний Закон 
України — Конституцію.
Конституція увійшла в суспільне життя як голо-
вний оберіг державності і демократії, гарант не-
залежності і соборності України, в ній закріплені 
фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується май-
бутнє українського народу.
Бажаю всім міцного здоров’я та творчого натхнення, добробуту і затишку у ро-
динах, мудрості і терпіння, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації 
принципів Основного Закону нашої держави – народовладдя, гуманізму та за-
конності.

Голова ДМС України Микола КОВАЛЬЧУК

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 справами 
та регіонального розвитку ДМС України;
Завальнюк В.В. - член Вищої ради юстиції України, депутат Одеської 
обласної ради, кандидат юридичних наук, професор,  ректор Націо-
нального університету  «Одеська юридична академія»;
Ковальчук М.М. - Голова Державної міграційної служби України;
Кобилянський В.А. - Генеральний директор РСК «Капітан»;
Лібанова Є.М. - академік НАН України, доктор доктор економічних 
наук, професор, директор інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи;
Малиновська О.А. - головний науковий співробітник  Національного 
інституту стратегічних досліджень, доктор наук з державного управлін-
ня; 
Микитенко І.В. -  начальник ГУ ДМС України у Донецькій області;
Наливайко Б.О. - начальник Управління ДМС України у Вінницькій об-
ласті;
Науменко Н.М. - директор Департаменту у справах біженців та інозем-
ців 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 управ-
ління;
Скиртач Ю.І. - начальник Управління ДМС України у 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;
Тимофєєва В.П. - головний редактор газети «Міграція»;
Удовенко Г.Й. - екс-міністр  закордонних справ України (1994-1998рр), 
Президент 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997-1998рр);
Шейбут В.В. - Перший Заступник Голови ДМС України;
Шейхеденко О.В. - директор Державного підприємства «Документ»;
Янушевич  Я.В. - Заступник Голови ДМС України.

Редакційна колегія газети «Міграція»

6 червня – 
День журналіста України. 

Вітаємо зі святом!
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Подвійне свято в Національній академії внутрішніх справ України

У Національної академії вну-
трішніх справ України – у голов-
ного навчального закладу МВС 
одразу 2 приводи для святкуван-
ня: випускний-2012 та всеукра-
їнське свято – День Конституції 
України. Серед почесних гостей 
на урочистому заході були при-
сутні Міністр внутрішніх справ 
України генерал внутрішньої 
служби Віталій Захарченко, 
ректор Національної академії 
внутрішніх справ Валентин Ко-
валенко, керівний склад Цен-
трального Апарату Міністерства, 
командно-адміністративний та 
науково-педагогічний склад ака-
демії, почесні гості, ветерани, 
рідні та близькі винуватців свята.
Понад 1100 випускників Наці-

ональної академії внутрішніх 
справ, 170 з яких отримали ди-
пломи з відзнакою в цей свят-
ковий день відправились у нове, 
доросле життя, попрощавшись 
з дитинством. Боротьба зі зло-
чинністю, охорона громадсько-
го порядку, захист прав і свобод 
громадян, честі і гідності кож-
ної людини, все це і є святим 
обов’язком майбутніх правоохо-
ронців.
- Ви отримали офіцерські погони 
і я маю підстави звернутись до 
Вас як до колег. Вітаю з успіш-
ним засвоєнням навчальної про-
грами і розраховую на готовність 
кожного з Вас плідно працювати 
на службі українському народо-
ві,- зазначив Віталій Захарченко, 

звертаючись до випускників. - 
Починаються напружені мілі-
цейські будні зі своїми складно-
щами і перемогами, зі словами 
вдячності людей і життєвими 
негараздами. До всього цього ви 
повинні бути професійно і мо-
рально готовими.
За понад 90-річну історію існу-
вання Академії справжні фахівці 
своєї справи, доктори наук, про-
фесори та заслужені працівники 
освіти України поділилися свої-
ми знаннями та професійними 
здобутками понад з 57 тисячами 
випускників. Більша частина з 
яких, поповнили ряди правоохо-
ронців не тільки в Україні, а й в 
багатьох інших країнах. Багато 

з колишніх курсантів очолили 
вищі апарати управління, дося-
гли високих офіцерських звань.
- Ваші знання професійні вмін-

ня та навички, здобуті в акаде-
мії, в поєднанні з наполегливіс-
тю й сумлінним ставленням до 
служби сприятимуть не тільки 
забезпеченню належного рів-
ня безпеки громадян та право-
порядку в державі, а й вашому 
професійному зростанню та по-
силенню авторитету правоохо-
ронних органів в українському 
суспільстві, - звернувся до ви-
пускників ректор НАВС Вален-
тин Коваленко. - То ж будьте гід-
ними високої благородної місії, 
завжди пам’ятайте, що головни-
ми рисами правоохоронця були 
й залишаються справедливість, 
чесність та обов’язок сумлінного 
служіння Батьківщині.

УЗГ МВС України

За сумлінну працю кращі правоохоронці отримали до Дня Конституції відомчі відзнаки

У Палаці культури Міністерства 
внутрішніх справ України з наго-
ди святкування Дня Конституції 
України 26 червня відбулися уро-
чистості.
Ветеранів та працівників відомства 
привітав перший заступника Мі-
ністра внутрішніх справ генерал-
лейтенант міліції Сергій Черних.
За сумлінне ставлення до служ-
бових обов’язків, досягнення ва-
гомих успіхів у справі захисту за-
конності і правопорядку, захисту 
інтересів держави, прав і свобод 

громадян, високу професійну май-
стерність, а також з нагоди Дня 
Конституції України наказом МВС 
України нагороджено:
відзнакою МВС України - нагруд-
ним знаком «Почесний праців-
ник МВС України»
полковника міліції Романа Бо-
рисенка, начальника управління 
швидкого реагування «Сокіл» Го-
ловного управління по боротьбі з 
організованою злочинністю МВС 
України;
відзнакою МВС України - нагруд-
ним знаком «За безпеку народу»
підполковника міліції Олександра 
Вакуленка, начальника управлін-
ня Головного слідчого Управління 
МВС України;
відзнакою МВС України - нагруд-
ним знаком «Закон і честь»
підполковника міліції Олега Гарис-
та головного спеціаліста управлін-
ня Департаменту матеріального за-

безпечення МВС України;
відзнакою МВС України - нагруд-
ним знаком «Почесна відзнака 
МВС України»
підполковника міліції Аллу Кли-
менко, начальника відділу Держав-
ного науково-дослідного інституту 
МВС України
майора міліції Михайла Акімова, 

начальника відділу міжнародної 
діяльності НАВС України
полковника міліції Володими-
ра Горового, начальника відді-
лу Департаменту інформаційно-

аналітичного забезпечення МВС 
України;
відзнакою МВС України- нагруд-
ним знаком «За відзнаку у служ-
бі» ІІ ступеня
підполковника міліції Станіслава 
Корніка, начальника відділу Дер-
жавного науково-дослідного екс-
пертно – криміналістичного цен-
тру МВС України,
полковника міліції Сергія Хімчука, 
заступника начальника відділу Де-
партаменту карного розшуку МВС 
України,
лейтенанта міліції Ларису Бон-
даренко, дільничного інспектора 
міліції Дарницького районного 
управління ГУМВС України у м. 
Києві
лейтенанта міліції Руслана Кова-
левського, старшого інспектора 
Відділу охорони,
старшину міліції Сергія Бабича, 
інструктора з бойової та фізичної 

підготовки Оболонського районно-
го управління ГУМВС України в м. 
Києві
Після закінчення офіційної части-
ни, на сцені розпочався святковий 
концерт.
Глядачів вітали із святом Дня Кон-
ституції ансамбль народного тан-
цю «Кияни», вокальний квартет 
«Гетьман», солісти та колективи 
Академічного ансамблю пісню та 
танцю МВС України, а також тала-
новиті курсанти Національної ака-
демії внутрішніх справ України.

Віталій Захарченко: «Найкращою оцінкою роботи 
міліції стане атмосфера свята, що панує в Україні» 

З початку проведення Чемпі-
онату до приймаючих міст в 
Україні прибуло майже 72 тис. 
іноземних уболівальників. 
Охорону громадського поряд-
ку у день проведення матчу 
забезпечували в середньому 
близько 3,5 тис. працівників 
міліції та військовослужбов-
ців внутрішніх військ МВС. 
Допомогу їм надають понад 
80 іноземних поліцейських. 
Про це повідомив Міністр 
внутрішніх справ України Ві-
талій Захарченко на брифінгу, 
що відбувся в Кабінеті Міні-
стрів України.

За словами керівника МВС, 
лише в день проведення мат-
чу з участю національної 
збірної України з футболу 
офіційні фан-зони у прийма-
ючих містах відвідали понад 
120 тисяч осіб. Найбільше 
вболівальників – 50 тисяч – 
підтримували спортсменів 
у столиці. Охорону громад-
ського порядку здійснювали 
1117 працівників органів вну-
трішніх справ та військовос-
лужбовців внутрішніх військ 
МВС.
Віталій Захарченко відзначив 
вагомий вклад представни-

ків іноземних поліцейських 
структур у роботу із забезпе-
чення правопорядку в держа-
ві під час Євро-2012. 
– Хочу зазначити, що пред-
ставники іноземних полі-
цейських структур вважають 
співпрацю з українськими 
колегами добре налагодже-
ною, а також відзначають 
гідний рівень підготовки та 
професіоналізму працівни-
ків органів внутрішніх справ 
України, – наголосив Віталій 
Захарченко.
– На мою думку, найкращою 
оцінкою роботи міліції ста-

нуть враження та відгуки 
гостей нашої держави про 
щирість, гостинність та до-
брозичливість наших співвіт-
чизників, а також та атмосфе-
ра свята, що панує в Україні 

зараз та в майбутньому під-
несе її імідж на міжнародній 
арені на нову висоту, – на за-
вершення брифінгу зазначив 
Віталій Захарченко.

УЗГ МВС України
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14 червня 2012 року відбулася зустріч 
Голови ДМС України Миколи Ковальчука 

з Послом Угорської Республіки в Україні Міхалєм Баєром

тами міграційних органів Украї-
ни та Угорщини.

Голова ДМС України Микола 
Ковальчук із вдячністю прийняв 
запрошення угорської сторони та 
висловив зацікавленість Держав-
ної міграційної служби України 
у здійсненні обміну досвідом, 
зокрема щодо запровадження 
біометричних паспортних доку-
ментів та створення відповідної 
єдиної інформаційної системи 
управління міграційними пото-
ками.

Сторони також висловити за-
доволення дією двосторонньої 
угоди про реадмісію осіб між 
Україною та Угорщиною та наго-
лосили на готовності активізува-
ти роботу з опрацювання проек-
ту відповідного двостороннього 

Під час зустрічі Посол Міхаль 
Баєр запевнив, що Угорська 
Республіка продовжуватиме 
сприяти Україні у реалізації її 
євроінтеграційних прагнень, а 
також зацікавлена у належному 
законодавчому та інституційно-
му забезпеченні реалізації мі-
граційної політики в Україні. У 
цьому зв’язку пан Посол передав 
Голові ДМС України особисте 
запрошення від Генерального 
директора Управління іммігра-
ції та громадянства Угорської 
Республіки відвідати Будапешт 
у жовтні поточного року з метою 
особистого знайомства, погли-
блення міжінституційних відно-
син, ознайомлення з угорським 
досвідом та визначення сфер для 
подальшої співпраці між експер-

імплементаційного протоколу до 
Угоди про реадмісію осіб між 
Україною та Європейським Спів-
товариством.

У ході зустрічі сторони високо 
оцінили сучасний стан та пер-
спективи подальшого розвитку 
українсько-угорських відносин у 
міграційній сфері та у сфері візо-
вої політики.

Голова ДМС також висловив 
вдячність угорській стороні за 
повну підтримку на політичному 
рівні зусиль України, спрямова-
них на подальше спрощення ві-
зового режиму між Україною та 
ЄС та наголосив, що українська 
сторона розраховує на подальше 
сприяння у питанні просування 
відповідного переговорного про-
цесу. dmsu.gov.ua

 26 червня 2012 року відбулася 
зустріч Голови Державної мі-
граційної служби України Ко-
вальчука М. М. з Послом Індії в 
Україні Радживом К.Чандером.
З української сторони в зустрічі 
також взяв участь перший за-
ступник Голови ДМС Шейбут 
В.В.; з індійської сторони – рад-
ник Посольства Індії в Україні 

Зустріч Голови ДМС М.М. Ковальчука
 з Надзвичайним та Повноважним 
Послом Республіки Індія в Україні 

паном Радживом К.Чандером

пан Азар Кхан.
Сторони обговорили практичні 
аспекти налагодження взаємо-
дії між ДМС України та По-
сольством Республіки Індія, а 
також окреслили можливості 
обміну інформацією щодо гро-
мадян Індії, які в’їжджають до 
України.

dmsu.gov.ua

27 червня 2012 року в Державній 
міграційній службі України від-
булося засідання Національного 
Керівного Комітету проекту „Міс-
цева інтеграція біженців в Білору-
сі, Молдові та Україні”, під егідою 
УВКБ ООН.
На засіданні розглянуто досягнен-
ня проекту в Україні у порівнянні з 
проектним планом заходів, а також 
розглянуто досягнення партнерів 
проекту і порівняння практик ви-
конання проекту в різних регіонах 
України, де виконується проект.
  Важливу частину засідання було 

присвячено думкам біженців та 
шукачів притулку щодо діяльності 
в рамках цього проекту.
Директор Департаменту у спра-
вах біженців та іноземців ДМС 
України Н.Науменко відкрила за-
сідання та виступила з доповіддю 
щодо стану речей у роботі над На-
ціональною програмою інтегра-
ції осіб, яким надано притулок в 
Україні, на період до 2020 року.
 У засіданні взяли участь пред-
ставники Міністерства освіти та 
науки, молоді та спорту України, 
Міністерства соціальної політики 
України, Державного центру за-
йнятості України, регіональних 
підрозділів ДМС України, Євро-
пейського Союзу в Україні, Між-
народної організації Міграції в 
Україні, УВКБ ООН, а також осо-
би, яким надано статус біженця в 
Україні. dmsu.gov.ua

Відбулося Сьоме засідання Національного 
Керівного Комітету проекту

 „Місцева інтеграція біженців в Білорусі, 
Молдові та Україні” 20 – 23 червня 2012 року Голова ДМС України Микола Ковальчук розпочав ознайомлення з організацією 

та роботою підрозділів Державної міграційної служби України у західних областях.
Голова ДМС України зустрівся з Головами Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської обласних дер-
жавних адміністрацій, а також керівництвом  відповідних обласних управлінь МВС України.
На зустрічах обговорювались питання становлення служби, забезпечення підрозділів ДМС приміщення-
ми та організація роботи міліції міграційного контролю.

Голова ДМС України М. Ковальчук здійснив робочу поїздку у західні регіони України 

Заступник Голови Державної міграційної служби України Янушевич Я.В. взяв 
участь у засіданні Ради керівників міграційних органів держав-учасниць СНД

13 червня в м. Троїцьк, (Російської Федерації)
відбулося чергове засідання Ради керівників мі-
граційних органів держав-учасниць СНД, при-
свячене 20-ій річниці Федеральної міграційної 
служби Російської Федерації, у якому взяв участь 
заступник Голови Державної міграційної служби 
України Янушевич Ярослав Володимирович.

Під час засідання було обговорено результа-
ти реалізації Програми співробітництва держав-
учасниць СНД у боротьбі з незаконною міграцією 
у 2009-2011 роках, обмін досвідом міграційних 
органів держав-учасниць СНД щодо створення 
підрозділів із здійснення контролю за режимом 
перебування громадян іноземних держав, крім 
цього, члени делегацій ознайомилися з перебігом 
процесу створення Єдиної системи обліку грома-
дян третіх держав та осіб без громадянства, що 
в’їжджають на території держав-учасниць СНД.

Також, 13 червня 2012 року відбулися засідання 
Координаційної ради керівників компетентних ор-
ганів держав-учасниць Організації Договору про 
колективну безпеку з питань боротьби з нелегаль-

ною міграцією та засідання Ради міграційної політи-
ки при Інтеграційному Комітетові ЄарАзЕС

http://dmsu.gov.ua/

Відбулися українсько-казахстанські 
переговори з міграційних питань

7 червня 2012 року у м. Астана 
(Республіка Казахстан) відбулися 
українсько-казахстанські перего-
вори щодо укладення нової Уго-
ди між Україною та Республікою 
Казахстан про спрощений по-
рядок набуття і припинення гро-
мадянства громадянами України, 
які постійно проживають у Рес-
публіці Казахстан, та громадя-
нами Республіки Казахстан, які 
постійно проживають в Україні, 
запобігання випадкам безгрома-
дянства та подвійного громадян-
ства.

Також під час зазначених пере-
говорів обговорювався проект 

Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки 
Казахстан про реадмісію осіб і 
Виконавчого протоколу до неї 
та узгодження проблемних пи-
таннь щодо виконання положень 
Протоколу про внесення змін і 
доповнень до Угоди між Кабіне-
том Міністрів України та Урядом 
Республіки Казахстан.

У переговорах взяли участь 
представники ДМС України - 
Науменко Н.М., Волонець Д.Ф. 
Адміністрації Держприкордон-
служби України - Пінчук О.В. 
та Депортаменту консульської 
службі МЗС України - Гаман О.В.

dmsu.gov.ua

Відбувся перший раунд українсько-молдавськіх переговорів з реадмісії
21-22 червня 2012 року в Державній міграційній службі 
України відбувся перший раунд українсько-молдавських 
переговорів з укладення Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію 
осіб та Виконавчого протоколу до неї.
Сторони постатейно обговорили положення зазначених 
документів та, досягнувши компромісу майже з усіх спір-
них питань, погодили їх у цілому.
За підсумками переговорів, директором департаменту 
у справах біженців та іноземців Державної міграційної 
служби України Н.Науменко та заступником начальника 
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ 
Республіки Молдова Д.Кисненку було підписано відповідний Протокол про переговори.
Переговори пройшли у дружній та конструктивній атмосфері.
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Державна міграційна служба України у Житомирській області

Начальник управління 
Державної міграційної 

служби у Житомирській 
області

Біографія
Нестерчук Сергій Іванович, 

1956 року народження, освіта 
вища. Трудову діяльність розпо-
чав робітником на будівництві 
Чорнобильської АЕС в 
1973році. Після строкової служ-
би працював на різних посадах 
в органах внутрішніх справ.

З 1977 по 2004 роки служив 
в системі МВС на різних по-
садах. В 2004 році звільнений 
в запас з посади  першого  за-
ступника  начальника УМВС, 

начальника кримінальної міліції УМВС в  Житомирській області. Полковник 
міліції в запасі, заслужений юрист України.

З 2004 року по 2011 -  працював начальником відділу міграційної служби у 
Житомирській області.

3 серпня 2011 року призначений на посаду начальника управління Державної 
міграційної служби України в Житомирській області .

Управління міграційної служби у 
Житомирській області завершує своє 
реформування та виконує  завдання які 
поставлені перед підрозділами ДМС 
України. В своїй діяльності УДМС тіс-
но співпрацює з Житомирською ОДА 
та обласною радою, районними адміні-
страціями та радами на місцях, управ-
лінням внутрішніх справ, прикордон-
ною та митною службою.

За даними Всеукраїнського перепису 
населення 2001 року на території об-
ласті проживає 1 386 293 тисячі  чоло-
вік. Серед яких є представники більше 
100 національностей та народностей. 
Найбільш чисельними є  українці (1 
277 199 тис. чол.) що складає 90,6% 
населення регіону; росіяни -5%(68851 
тис. чол.); поляки 3,5%( 50 тис. чол.); 
незначну частину складають білору-
си, євреї. У своїй роботі  управління 
міграційної служби тісно співпрацює 
з 17 обласними та 28 міськими та ра-
йонними громадськими об'єднаннями 
національних меншин.

Особливістю нашого регіону являєть-
ся те,  що область межує на півночі з 
республікою Білорусь, довжина кор-

дону сягає 280 кілометрів. Територією 
області проходять міжнародні авто-
мобільні шляхи Київ — Чоп, та Київ 
— Ковель та міжнародні залізничні 
дороги, тому область розглядається 
виключно як транзитна територія на 
шляху до країн Євросоюзу. На вказа-
них шляхах найбільше порушень мі-
граційного законодавства. Управління 
міграційної служби активно співпра-
цює з силовими структурами в плані 
протидії незаконній міграції. Зокрема 
протягом 2011 року було затримано 
318 нелегальних мігрантів. Серед них 
чималу кількість нелегальних мігран-
тів становлять громадяни Південно - 
Східної Азії, Азербайджану. Вірменії, 
Молдови; всі вони  були видворені за 
межі країни; з них 79 осіб в примусово-
му порядку. На кордоні з республікою 
Білорусь розташовано 2 міжнародні  
та 3 місцеві пункти пропуску через 
державний кордон України осіб, тран-
спортних засобів, вантажів та іншого 
майна а також виявлення і припинення 
випадків незаконного їх  переміщення. 
Завдяки спільній роботі УСБУ, ВГІР-
ФО, прикордонників було затримано 

20 нелегальних мігрантів.
Завдяки проведеній великій підготов-

чій роботі за конкурсним відбором на 
вакантні посади було прийнято в штат 
34 працівника

Комплектування управління прохо-
дить також шляхом переводу праців-
ників з органів УМВС, з обов'язковим 
проходженням спеціальних перевірок.

На даний час в управління вже при-
йнято на роботу 89 працівників, що 
становить 70% від загальної чисель-
ності

Незважаючи на те що управління зна-
ходиться в стані становлення та   ре-
формування, продовжується робота в 
структурних та територіальних підроз-
ділах. Намагаємось спільно з ВГРІФО 
забезпечити безперебійну роботу всіх 
підрозділів. Ново призначені  праців-
ники успішно проходять стажування  
на місцях майбутнього працевлашту-
вання.

Продовжується робота з підрозді-
лами ВГІРФО по видачі внутрішніх 
паспортів, так за п’ять місяців цього 
року було видано:  12445 - внутрішніх 
паспортів, 5667 - закордонних та заре-

єстровано - 22390 осіб. На даний час в 
області на обліку перебуває 5208 іно-
земців. З початку року вже поставлено 
на облік 1063 іноземні особи та видано 
тимчасові посвідки 260 іноземцям.

З новопризначеними працівниками 
територіальних підрозділів прово-
дяться заняття з метою підвищення  їх 
професійного рівня по вивченню за-
конодавчої та нормативної бази, яка 
використовується в практичній роботі 
працівниками управління міграційної 
служби України .

На виконання Указу Президента “Про 
засади запобігання та протидії коруп-
ції” управління проводить спеціальні 
перевірки за запитами державних уста-
нов.

Управління міграційної служби про-
довжує роботу по комплектуванню 
штатів досвідченими працівниками як 
правило зі знанням декількох інозем-
них мов з метою якісного  виконання 
покладених на нього завдань з розбу-
дови служби Європейського зразка.

Головний спеціаліст з 
внутрішнього аудиту 
В. Е. Радушинський

Затримані нелегальні мігранти

Конкурсний відбір на вакантні посади 

Житомирська область була утворенна: 22 вересня 1937 року. Площа: 29,8 тис. 
кв. км, 4,9% від території України. Довжина області зі сходу на захід -170 
км, із півночі на південь – 230 км. Область розташована у двох природно - 
кліматичних зонах – Полісся і Лісостепу. По території області протікає 221 
річка. Найбільшими серед них є Тетерів, Случ, Ірпінь, Ірша, Уж.

Кордони: Межує з Вінницькою, Київською, 
Рівненською, Хмельницькою областями, 
Республікою -Білорусь.

Міст обласного значення – 5: Бердичів, 
Житомир, Коростень, Малин, Новоград-
Волинський. Міст районного значення - 6 
Селищ міського типу - 43. Сільських населе-
них пунктів - 1619. Кількість районів у місті 
Житомирі - 2

На території області налічується 213 об’єктів 
природно-заповідного фонду загальною пло-
щею 135,3 тис. га.
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Міграційна служба Буковини виявила чергову групу нелегалів
Наскільки іноземці та особи 

без громадянства, котрі отри-
мали тимчасовий притулок на 
Буковині, поважають українські 
закони та чи дотримуються вони 
правил перебування в нашій 
країні, з’ясовували працівники 
відділу міграційного контрою 
УМВС України в Чернівецькій 
області під час нещодавнього 
відпрацювання прикордонних 
сіл та обласного центру. 

В першу чергу правоохоронців 
цікавив правовий статус вказа-
них осіб та наявність серед них 
нелегальних мігрантів, а також 
– діяльність підприємств, засно-
вниками яких є вихідці з країн 
Південно-Східної та Середньої 
Азії, Близького Сходу та Кав-
казького регіону. 

Після рейдів, під час яких пра-
цівники відділу міліції міграцій-

ного контролю перевіряли ринки, 
автовокзали, готелі, гуртожитки, 
заклади громадського харчування 
та приватні адреси перебування 
іноземців, в райцентрі Сокиряни 
було виявлено 3-х підозрілих осіб, 
громадян сусідньої країни. Як по-
яснили нелегали,  вони перетнули 
державний кордон поза пунктом 
пропуску з метою пошуку тим-
часових заробітків на території 
Україні. Відповідно до ч. 1 ст. 203 
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення стосовно 
іноземних заробітчан (котрі попо-
внили кількість груп нелегальних 
мігрантів, виявлених на території 
області, до 3-х а загалом по дер-
жаві – до 9-ти) застосовано стяг-
нення  в розмірі 510 грн. 

Згідно тієї ж статті КУпАП за 
незаконне перебування на тери-
торії України до адміністративної 

відповідальності притягнуто ще 
13-ро іноземців. Щодо 6-х спів-
вітчизників, котрі надавали іно-
земцям житло без передбаченої 
законом реєстрації, відповідно 
до ст. 205 Кодексу про адміні-
стративні правопорушення за-
стосовано штрафні санкції в роз-
мірі 340 грн. 1-му буковинцю за 
надання іноземним громадянам 
в оренду житла без належного 
оформлення загрожує штраф до 
8,5 тис. грн. (Ст. 206 ККУпАП).

Поза тим внаслідок відпра-
цювання стосовно 7-ми інозем-
них громадян, які нелегально 
перебували в Україні, прийня-
то рішення про примусове ви-
дворення їх за межі країни, 2-м 
скорочено термін тимчасового 
перебування.

Управління ДМС України
 в Чернівецькій  області 

Керівництво Управління Дер-
жавної міграційної служби у 
Хмельницькій області, в осо-
бі Павла Андрєєва, прийняло 
участь в урочистому відкритті 
пункту прийому візових анкет у 
Хмельницькому. Ініціатором від-
криття такого пункту виступило 
Консульство Республіки Польща 
в Україні, яке на урочистостях 
представляв Генеральний Кон-
сул Польщі у Вінниці Кшиштоф 
Свідерек.

Відкриття такого пункту відте-
пер дасть змогу хмельничанам та 
мешканцям області подавати візо-
ві анкети за місцем проживання 
без необхідності особистого від-
відування польської консульської 
установи. 

Слід наголосити, що ці об'єкти 
стануть додатковими пунктами 
для прийому заявок на отримання 
віз, але не скоротять час їх роз-
гляду. Рішення про видачу віз, як і 
раніше, будуть прийматися в кон-

сульстві. 
У пункті прийому візових ан-

кет громадяни зможуть подати 
заявку на отримання візи, супро-
відні документи, сплатити візо-
вий збір, оформити страховку, 
необхідну для отримання візи, 
сфотографуватися.

Адміністративні функції з на-
дання послуги прийому анкет 
буде виконувати індійська ком-
панія VFS Global.

Управління ДМС України
 в Хмельницькій області

Групу нелегальних мі-
грантів, у складі якої були 8 
громадян Румунії віком від 
19-ти до 57-ми років, вияви-
ли працівники відділу мілі-
ції міграційного контролю 
УМВС України в Черні-
вецькій області у с. Горбово 
Герцаївського району. 
Чужоземців, які прибу-

ли на територію Буковини 
через КПП «Порубне» для 
тимчасових заробітків, за-
тримали під час роботи на 

приватному будівництві. 
Згідно ч. 1 ст. 203 КУпАП 

(«Порушення іноземцями та 
особами без громадянства 
правил перебування в Укра-
їні та транзитного проїзду 
через територію України») 
непроханих гостей притягну-
то до адміністративної відпо-
відальності та оштрафовано. 
Також прийнято рішення про 
їх примусове повернення на 
батьківщину із забороною 
в’їзду на територію України 

терміном на 3 роки
Довідково:
Всього від початку року 

зусиллями працівників від-
ділу міліції міграційного 
контрою УМВС області, 
прикордонників та співро-
бітників УСБУ на кордоні 
було виявлено 2 групи неле-
гальних мігрантів, в складі 
яких перебувало 11 інозем-
ців.

Управління ДМСУ 
в Чернівецькій області 

Румунів, які нелегально працювали на будівництві, відправили додому

Протягом 5 місяців поточного 
року співробітниками відділу 
міліції  міграційного контролю 
УМВС області зафіксовано 738 
порушень Правил перебування 
іноземців в країні. Загалом вна-
слідок системної протидії не-
легальній міграції виявлено на 
139 правопорушень менше, ніж 
минулого року. 

До адміністративної відпові-
дальності, передбаченої ст. 203 
КУпАП («Порушення іноземця-
ми та особами без громадянства 
правил перебування в Україні та 
транзитного проїзду через тери-
торію України») притягнуто 521  
іноземного громадянина. 

3-х буковинських посадовців, 
які порушили  порядок працев-
лаштування, прийому на навчан-
ня, надання житла, реєстрації, 
прописки чи виписки інозем-
ців та осіб без громадянства та 
оформлення на них документів 
згідно ст. 204 КУпАП оштрафо-
вано у розмірі до 3400 грн. Та-
кож за невжиття заходів щодо 
своєчасної реєстрації іноземців, 
порушення порядку надання їм 

житла та незаконне перевезен-
ня територією України до адмі-
ністративної відповідальності 
притягнуто 200 громадян Украї-
ни, котрим згідно норми ст. 205 
КУпАП доведеться сплатити 
штраф до 680 грн. 

За порушення порядку надання 
іноземцям та особам без грома-
дянства житла, транспортних 
засобів та сприяння в наданні 
інших послуг в обхід міграцій-
ного законодавства згідно ст. 
206 КУпАП 10-ро буковинців 
поповнять державну скарбни-
цю з власної кишені на 5100 або 
8500 грн. 

За спробу незаконного переве-
зення територією України іно-
земців та осіб без громадянства 
4-м мешканцям області загро-
жують штрафні санкції до 3400 
грн.

За вказаний звітний період з 
території країни виявлено та ви-
слано 43 незаконних мігрантів, 
7 іноземцям скорочено термін 
перебування в Україні.

Управління ДМС України 
в Чернівецькій області

Порушників міграційного законодавства 
на Буковині поменшало

Зустріч начальника Управління ДМС України
 в Миколаївській області 

В. В. Іванова з Консулом Посольства 
Республіки Корея

14 червня 2012 року відбулася 
зустріч начальника Управління 
Державної міграційної служби 
України в Миколаївській об-
ласті Володимира Васильовича 
Іванова з Консулом Посольства 
Республіки Корея в Україні па-
ном Лім Хун Міном та Радником 
посла з питань безпеки паном 
Шин Мо Се з метою вирішення 
питання легалізації етнічних ко-
рейців, які проживають на тери-
торії Миколаївської області.

Під час зустрічі Консул По-
сольства Республіки Корея Лім 
Хун Мін запевнив, що Респу-
бліка Корея продовжуватиме 
сприяти Україні у реалізації її 
євроінтеграційних прагнень, а 
також зацікавлена у належному 
законодавчому та інституцій-
ному забезпеченні реалізації 
міграційної політики в Україні, 
поглиблення міжінституційних 
відносин та визначення сфер для 
подальшої співпраці між експер-
тами міграційних органів Украї-
ни та Республіки Корея.

На зустрічі з боку начальника 
Управління Державної міграцій-
ної служби України в Миколаїв-
ській області В.В.Іванова було 
висловлено подяку Посольству 
Республіки Корея за надану до-
помогу в питанні взаємодії з 
Посольствами Республіки Узбе-
кистан, Республіки Казахстан 
та Киргизької Республіки , за-
вдяки чому протягом минулого 
року було документовано трьох 
громадян, яки мали великі про-
блеми в питаннях встановлення 
їх осіб та належності до грома-
дянства.

У ході зустрічі сторони високо 
оцінили сучасний стан та пер-
спективи подальшого розвитку 
українсько-корейських відносин 
у міграційній сфері та у сфері ві-
зової політики.

За результатами зустрічі сто-
рони досягли згоди щодо акту-
альності, важливості та необ-
хідності поглиблення подальшої 
співпраці між Управлінням 
Державної міграційної служби 
України в Миколаївській облас-
ті та Посольством Республіки 
Корея в Україні з міграційних 
питань.

dmsu.gov.ua

Отримати візу до Польщі 
в Хмельницькому стане простіше

40 суб’єктів підприємницької 
діяльності, що працюють на 
території Буковини, засновані 
за участі іноземних громадян. 
Серед закордонних інвесторів 
переважно громадяни Туреч-
чини, Грузії, Азербайджану та 
Росії. Власні кошти вони вкла-
ли у розвиток лісової галузі, ту-
ризму та сфери обслуговування 

(зокрема громадського харчу-
вання). Зазначені підприємства 
зареєстровані на території За-
ставнівського, Сторожинецько-
го, Глибоцького та Кіцманського 
районів, а також – у Шевченків-
ському та Першотравневому ра-
йонах міста Чернівці. 

Управління ДМС України
 в Чернівецькій області 

Іноземці на Буковині обслуговують туристів, 
торгують лісом та ведуть ресторанний бізнес

3919 іноземців перебуває на 
обліку в Управління Держав-
ної міграційної служби Украї-
ни в Чернівецькій області, що 
на 182 особи більше, аніж за-
реєстровано минулоріч.

На території краю постійно 
мешкає 3119 громадян інших 
країн, тимчасово проживає 
800 іноземців. З них 703 на-

Кількість гостей з-за кордону на Буковині зросла на 5%
вчається у Буковинському дер-
жавному медичному універси-
теті, ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
та у Чернівецькому факультеті 
Харківського Політехнічного ін-
ституту. 

Поза тим 45 іноземних грома-
дян працевлаштовані, 13 здій-
снюють релігійну діяльність, 2 
перебувають у статусі біженців, 

37 прибули на Буковину у при-
ватних справах. 

52 іноземцям від початку 
року оформлено запрошення 
на отримання візових доку-
ментів та в’їзду в Україну, 141 
закордонному гостю продо-
вжено термін перебування в 
країні. 

Управління ДМС України 
в Чернівецькій області 
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Міграційні  тенденції  в  Україні  та світі

Девочка-беженка плачет: у нее украли талон на про-
дукты, пока она стояла в очереди к грузовику с гума-
нитарной помощью в Кабуле. Весна 2012. 

Украинцы чаще всего 
просят политического 

убежища в Чехии
В 2011 года граждане 

из Украины более всего 
обращались в Чехию за 
получением статуса бе-
женца.
Об этом сказано в от-

чете Управления верхов-
ного комиссара Орга-
низации Объединенных 
Наций по делам бежен-
цев «Глобальные тен-
денции-2011», передает 
Цензор.НЕТ со ссылкой 
на Украинские новости.
Так, по данным ООН, в 

2011 году за получением 
статуса беженца к вла-
стям Чехии обратился 
101 украинец.
Причем граждане Укра-

ины по количеству обра-
щений к Чехии за стату-
сом беженца лидируют 
среди граждан других 
стран - за украинцами 
идут белорусы (38 граж-
дан).
На втором месте по по-

пулярности среди укра-
инских беженцев идет 
Польша, куда в 2011 году 
за получением статуса 
обратились 39 украин-
цев.
В 2010 году, по данным 

ООН, Чехия также была 
наиболее популярной 
страной среди украин-
ских беженцев - за стату-
сом обратились 64 укра-
инца.

censor.net.ua

ООН: Положение беженцев в мире ухудшается
Мировому сообществу ста-

новится все труднее находить 
решение проблем, с которыми 
сталкиваются люди, долгое 
время находящиеся на поло-
жении беженцев.
Так считает Верховный ко-

миссар ООН по делам бежен-
цев Антониу Гутерриш.
Он прибыл в Нью-Йорк для 

презентации доклада «Со-
стояние проблемы беженцев в 
мире». По словам Гутерриша, 
«это не статистический сбор-
ник, а анализ положения бе-
женцев и проблем, с которыми 
сталкиваются гуманитарные 
организации, оказывающие им 
помощь».
Комиссар ООН отметил, что в 

прошлом году число кризисов 
многократно увеличилось, что 
привело к рекордному росту 
армии беженцев за последние 
десятилетия.

Среди самых острых ситуа-
ций Гутерриш назвал кризисы 
в Сирии, двух Суданах, а также 
в Мали, не говоря уже о недав-
нем массовом исходе жителей 
Демократической республики 
Конго в Руанду и Уганду.
«На фоне многократного уве-

личения числа новых кризисов 
старые никуда не исчезают. 
Афганистан, Сомали, Кон-
го по-прежнему сохраняют 
статус крупных и сложных 
гуманитарных кризисов. По-
лучается, что 70% беженцев 
в мире, которые подпадают 
под мандат Управления ООН, 
плюс все палестинские бежен-
цы находятся в затянувшемся 
кризисе - то есть являются бе-
женцами на протяжении пяти 
и более лет. Нам становится 
все труднее находить решение 
их проблем».

www.mignews.com

Европа подсчитала мигрантов
Как сообщает статистическое бюро Европейского Со-
юза, в 2011 году в  странах ЕС было зарегистрировано 
301 тыс. мигрантов, добивающихся статуса беженца. 
Около 90% из них - новые заявители и около 10% по-
дали повторные прошения. Для сравнения: в 2010 году 
таких заявителей было 259 тыс., сообщает mignews.
com.
Как сообщается, в 2011 году основными странами, от-
куда хотели вырваться мигранты, были Афганистан 
(28 тыс. или 9% от общего числа заявителей), Россия 
(18,2 тыс. или 6%), Пакистан (15,7 тыс. или 5%), Ирак 
(15,2 или 5%) и Сербия (13,9 тыс. или 5%). 

www.bagnet.org

Сирия 2012
Мирные жители 
бегут из Идлиба

фото: http://bigpicture.ru

Отмена Украиной и Польшей 
платы за выдачу националь-
ных виз - положительный сиг-
нал для дальнейшего развития 
широкого сотрудничества двух 
стран, в первую очередь, в эко-
номической сфере. Об этом 
сказал секретарь Совета наци-
ональной безопасности и обо-
роны Украины Андрей Клюев, 
сообщили в пресс-службе чи-
новника, пишет УНН.
«Символично, что плату за 
оформление виз отменили на-
кануне открытия финальной 
части чемпионата Европы по 
футболу, но я уверен, что это 
решение должно привести к 
расширению сотрудничества 
во всех направлениях» - сказал 
Секретарь СНБО Украина.
По его словам, в последние 2 
года наблюдается очень хоро-
шая динамика роста двусто-
роннего товарооборота. По-
ложительно, что за это время 
стал выравниваться торговый 
баланс - отрицательное саль-

до для Украины сокращено 
втрое и приблизилось к по-
казателю 2005 года, отметил 
Андрей Клюев. Он напом-
нил, что в 2004 году Украина 
имела положительный торго-
вый баланс с Польшей.
Секретарь СНБО выразил 
уверенность, что в сфере эко-
номики есть еще много воз-
можностей для расширения 
сотрудничества Украины и 
Польши.
«Наша страна должна ис-
пользовать любую возмож-
ность для расширения вы-
хода на европейский рынок 
отечественных товаров, а 
также для привлечения в 
Украину инвесторов и тури-
стов», - сказал Андрей Клю-
ев.
Он выразил надежду, что в 
ближайшем будущем все же 
будет создана зона свободной 
торговли между Украиной и 
ЕС

http://www.from-ua.com

Бесплатные визы Украина -ПольшаАзия должна 
объединиться для

 защиты прав 
мигрантов

Киргизия, Таджикистан и 
Казахстан должны объеди-
ниться для защиты прав 
мигрантов. Об этом заявила 
руководитель обществен-
ного объединения «Пер-
спектива Плюс» О. Бобо-
назарова (Таджикистан) на 
круглом столе «Негативные 
тенденции миграции моло-
дежи», передает Росбалт

«На наш взгляд, этот во-
прос необходимо решать на 
законодательном уровне, а 
также создать совместное 
движение по защите прав 
мигрантов», — сказала Бо-
боназарова.

Как отметила эксперт, в 
настоящее время трудовые 
мигранты практически без-
защитны и бесправны в тех 
странах, куда они выезжа-
ют на заработки.

flot2017.com

С 1 июня 2012 года лицам, 
проживающим на территории 
эмирата на основании визы 
резидента, необходимо предъ-
являть властям действующий 
договор аренды жилья, а так-
же свежий счет за оплату ком-
мунальных услуг.

В Абу-Даби мигрантам необходим
договор аренды жилья

Только после этого им будет 
предоставлена возможность 
продления своей визы, пишет 
Arabian Business со ссылкой 
на слова чиновника из Глав-
ного управления по вопросам 
натурализации и иностранных 
дел. www.domik.net

Ученые из США и Велико-
британии разработали модель, 
которая предсказывает направ-
ление и интенсивность мигра-
ции людей по всему миру. Рабо-
та, пресс-релиз которой можно 
найти на сайте Рокфелеровского 
университета, была выполнена 
при поддержке ООН.

До сих пор у социологов не 
было модели, которая могла бы 
предсказать, как именно будет 
происходить миграция в бли-
жайшем будущем. Наиболее на-
дежный метод оценки основан 
на принципе, что миграция в 
этом году будет похожа на про-
шлогодний, пишет sunhome.ru

Для разработки своей модели 
ученые использовали 43653 до-
клада о миграциях из 11 стран за 
44 года. 228 стран были страна-
ми происхождения мигрантов, 
195 - странами, куда они пере-
ехали. На эти данные исследо-
ватели «наложили» географи-
ческие параметры. Созданная 
учеными модель объясняет око-
ло 60 процентов всех данных о 
миграции за последние несколь-
ко лет. По словам ученых, это 
лучший результат из всех, до-
стигнутых до сих пор. Авторы 
намерены продолжить работу 
над своей моделью.

E-NEWS.COM.UA

Ближайшие перспективы 
миграционных процессов

УВКБ ООН висловлює подяку Державній міграційній 
службі України за наданий дозвіл на звільнення трьох 
неповнолітніх сомалійців без супроводу дорослих, які 
перебували в ув’язненні з 25 листопада 2011 року. Одно-
го з них було звільнено за рішенням суду, згідно якого 
утримання під арештом було визнане неправомірним. 
Двоє інших очікують на рішення суду щодо їх звільнен-
ня. Регіональний представник УВКБ ООН пан Олдріх 
Андрисек високо оцінив втручання ДМС, результатом 
якого стало звільнення трьох дітей та отримання дозволу 
на їх переїзд до центру для біженців у Мукачево. УВКБ 
ООН організувало переїзд за підтримки Вінницької пра-
возахисної групи, співробітники якої супроводжували 
дітей. УВКБ ООН очікує, що неповнолітнім буде надано 
належну допомогу в отриманні шкільної освіти та місце-
вій інтеграції.  www.unhcr.org.ua

УВКБ ООН висловлює подяку 
Державній міграційній службі України
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14 червня 2012 року відбувся 
брифінг Голови ДПС України 
О.В.Клименка в рамках зустрічі 
з представниками бізнесу, який 
був проведений у місті Одесі.
Після завершення брифінгу від-

булася розширена зустріч Голо-
ви ДПС України О.В.Клименка 
з представниками бізнесу Ві-
нницької, Кіровоградської, Мико-
лаївської, Одеської, Херсонської 
областей.

З початку року платники отримали майже 
19,2 млрд. гривень відшкодованого ПДВ

При цьому сума заявок до 
відшкодування складала 18,6 
млрд. гривень. Майже 40 від-
сотків із загальної суми бю-
джетної компенсації отримали 
підприємства з іноземними ін-
вестиціями. Про це заявив Го-
лова ДПС України Олександр 
Клименко під час зустрічі з 
представниками малого та се-
реднього бізнесу в Одесі.
„Сьогодні ми поставили собі 
завдання своєчасності  відшко-

дування ПДВ та зменшення 
невідшкодованих залишків. 
Якщо проаналізувати динамі-
ку заявлених та відшкодованих 
сум податку за останній рік, 
то це завдання ми виконуємо 
успішно. За п’ять місяців цьо-
го року ми відшкодували плат-
никам на 600 млн. грн. більше 
від заявленої суми”, – зазначив 
Олександр Клименко.
В автоматичному режимі по-
вернуто майже 55 відсотків 

від усієї суми відшкодуван-
ня. ПДВ-автомат отримав 371 
платник на суму  майже 10,4 
млрд. гривень ПДВ.
„Суми повернутого податку 
будуть і надалі перевищувати 
суми заявок. Таку можливість 
нам дає покращення адміні-
стрування цього податку, а, 
відповідно, і зростання сум 
збору ПДВ”, – запевнив керів-
ник пода

www.sta.gov.u

Податкова сподівається, 
що державна підтримка 
аграріїв за рахунок подат-
кових пільг призведе до 
підвищення інвестиційної 
привабливості сільського 
господарства.
Про це заявив Голова ДПС 

України Олександр Климен-
ко під час зустрічі з пред-
ставниками агропромисло-
вого комплексу в Одесі.
«Державна підтримка ві-

тчизняного аграрного сек-
тору за рахунок податкових 
пільг повинна отримати 
віддачу у вигляді реальних 

інвестицій в розвиток інф-
раструктури та оновлення 
обладнання, збереження по-
тенціалу земельних ресур-
сів, на підтримку і розви-
ток українських сіл та їхніх 
мешканців», – зазначив О. 
Клименко.
Він нагадав, що в рамках 

спеціального режиму опо-
даткування сільгоспвироб-
никам минулого року зали-
шили на розвиток 13,2 млрд. 
нарахованих сум ПДВ. В 
поточному році державна 
підтримка за цією методи-
кою становить 4,9 млрд. 
грн. Такі преференції мають 
15,7 тис. платників.
Разом з тим, позитивна 

динаміка розвитку АПК до-
зволила підвищити податко-
ві надходження від підпри-

ємств галузі. Так, минулого 
року сільгоспвиробники пе-
рерахували до бюджету 20,1 
млрд. грн., що на 3,2 млрд. 
грн. більше ніж у 2010 році. 
У січні-квітні поточного 
року до бюджету вже спла-
чено 5,3 млрд. гривень.
«Але є одна проблема – 

сільгоспвиробників часто 
використовують у схемах 
ухилення від оподаткуван-
ня. Пільгові суми витрача-
ються не за призначенням – 
за нашими підрахунками, не 
менше 20% «тіні» ховається 
саме в АПК. І наше спіль-

не завдання – зробити так, 
щоби інвестиції та державна 
підтримка були спрямовані 
на тих, хто здатен скориста-
тися цим на користь держа-
ві», - підкреслив Олександр 
Клименко.
З огляду на це, керівник 

податкової також виступив 
з ініціативою створення 
спільної робочої групи, до 
якої входитимуть представ-
ники ДПСУ та Федерації 
роботодавців агропромис-
лового комплексу та продо-
вольства України. Експерти 
цієї групи працюватимуть 
над покращенням адміні-
стрування земельного по-
датку та вирішенням питань 
оподаткування аграрної га-
лузі. 

www.sta.gov.u

Податкова допоможе аграріям
 стати чесними та заможними

Брифінг Голови ДПС України 
О.В.Клименка у місті Одесі
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Всемирный день беженцев в Одессе

22. 06. 2012 года в 12.00 на 
территории Пункта временного 
размещения беженцев (Одесса, 
ПГТ Черноморка, ул. Зои Кос-
модемьянской,7) отмечалась 11-я 
годовщина Всемирного дня бе-
женца.

История его появления сле-
дующая. В 2001 году мировое 
сообщество отмечало 50- годов-
щину Конвенции ООН о статусе 
беженцев и 50-годовщину соз-
дания Управления Верховного 
Комиссара ООН по делам бежен-
цев. Отдавая дань значительно-
му вкладу этой международной 
организации в решении проблем 
беженцев, Генеральная Ассам-
блея ООН приняла решение с 
2001 года ежегодно 20 июня от-
мечать Всемирный День бежен-
ца.

Эта дата возникла не случайно. 
В 1969 году Организацией афри-
канского единства была принята 
Конвенция по конкретным про-
блемам беженцев в Африке. Кон-
венция вступила в силу 20 июня 
1974. Благодаря указанному до-
кументу большинство лиц, кото-
рые вынуждены были покинуть 
свои дома в результате иностран-
ной агрессии, войн, оккупации, 
нарушения прав человека, полу-
чили защиту.

Украина, подтверждая свое ува-
жение к принципам международ-
ного права, присоединилась   к   
Конвенции 1951 года о статусе 
беженцев и Протоколу 1967 года 
и вместе со всем международ-
ным сообществом отмечает Все-
мирный День беженца.

В Одессе он отмечается уже 
11-ый раз и уже стало  тради-
цией, выражая свое уважение к 
беженцам и искателям убежища, 
чествовать этих мужественных 
людей, на долю которых выпало 
так много испытаний.

В городе Одессе в настоящее 
время проживает их самое боль-
шое количество в Украине. По 
состоянию на 2012 год на учете в 
Управлении миграционной служ-
бы находится более 700 человек, 
имеющих статус беженца, кото-
рые прибыли из Афганистана, 
Судана, Конго, Эфиопии, Сирии, 
Ирана и т.д.

В Одессе с 2002 года работает 
Пункт временного размещения 
беженцев, рассчитанный на 200 
мест. За время своего существо-
вания Пункт принял более двух 
тысяч беженцев и искателей убе-
жища, в том числе и прибывших 
из других регионов Украины.

Выполняя Закон Украины «О 
гражданстве Украины»,  300 бе-
женцев, проживающих в Одессе, 
получили украинское граждан-
ство.

Проблемы беженцев сложны 
для Одесского региона, поэтому 
с 1996 года в г Одесса действу-
ет Благотворительный Фонд по-
мощи беженцам и переселен-
цам «Сочувствие», который был 
создан по инициативе Одесской 
областной государственной ад-
министрации. Благодаря выи-
гранным Фондом грантам работа 
проводится по программам, кото-
рые финансируются в настоящее 
время международными органи-
зациями МБФ «Возрождение» 
и  Датским советом по делам бе-
женцев. 

С 2009 г начал свою работу про-
ект ЕС и УВКБ ООН «Местная 
интеграция беженцев в Украи-
не», который реализуется в горо-
дах Одессе, Киеве и Харькове.

Управление решает вопро-
сы миграционных процессов и 
межэтнических отношений в 
комплексе. С целью принятия 
участия в общественной жизни, 
адаптированные к украинскому 
обществу беженцы формируют 
свои этнические общины. На 
территории области действуют  
национально-культурные объе-
динения афганцев, арабов, афри-
канцев, курдов и др… 

Освещение вопросов мигра-
ционной политики, межнацио-
нальных отношений и других 
проблем, которые актуальны для 
многонационального Одесского 
региона, с 2003 года осуществля-
ет газета «Миграция», которая в 
этом году получила статус всеу-
краинской и издается при инфор-
мационной поддержке Государ-
ственной миграционной службы 
Украины.

Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню беженцев в 

Одессе, проходили на террито-
рии Пункта временного разме-
щения беженцев. Он стал в этот 
день центром притяжения всех 
беженцев и искателей убежища, 
проживающих в Одесском регио-
не.

Сюда пришли и многочислен-
ные почетные гости. Открыл 
торжественную часть, поздравил 
всех присутствующих с Всемир-
ным Днем беженца заместитель 
начальника Головного управле-
ния ДМС Украины в Одесской 
области - Супруновский И. П., 
который в своем выступлении 
рассказал о  работе с беженцами 
в Одесской области и от имени 
Государственной миграционной 
службы Украины и Регионально-

го Представителя Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев 
в Украине, Беларуси и  Молдове 
господина Олдриха Андрысека 
поприветствовал всех присут-
ствующих с Международным 
днем беженца, а так же вручил 
почетную грамоту губернатора 
Одесской области Є.Л. Матвий-
чука Дагеру Салеху.

В мероприятии приняли уча-
стие: начальник отдела УМВД 
Украины в Одесской области 
- Гринчук А. П., заместитель 
начальника отдела СБУ в Одес-
ской области - Делигиоз М. Я., 
начальник штаба Одесского по-
граничного отряда - подполков-

ник Витвицкий Р. О., начальник 
отдела по работе с иностранцами 
- Васильчук Н. Н. 

Директор внешкольной работы 
Малиновского района г. Одесса, 
центра детского и юношеского 
творчества «Проминь» - Григо-
ренко М. Г. поздравил и пода-
рил беженцам, проживающим в 
ПВРБ, два проигрывателя. 

В мероприятиях по случаю Все-
мирного Дня беженца также при-
няли участие и выступили: пре-
зидент комитета по защите прав 
и свобод граждан «Щит», благо-
творительного фонда «Ассалам», 
общественной организации араб-
ского национально-культурного 
общества «Аннур» - Дагер Са-
лех, президент национально-

культурной автономии афган-
ских диаспор «Справедливость» 
-  Баяни Абдул, исполняющая 
обязанности директора фонда 
«Сочувствие» -  Хван Елена. 

На мероприятии работала мо-
бильная группа по трудоустрой-
ству беженцев, организованная 
совместно с организационным и 
информационным отделом Одес-
ского городского центра занято-
сти. Здесь беженцы и искатели 
убежища получили персональ-
ную консультацию по всем инте-
ресующим их вопросам, а также 
ознакомились с актуальными ва-
кансиями в Одесской области. 

Общественное движение 

«Вера, Надежда, Любовь» для 
детей, проживающих в ПВРБ 
организовала мастер - класс по 
рисованию «Стена мира», где 
каждый ребенок с помощью ху-
дожника мог разрисовать стену 
забора  Пункта. 

В рамках культурной акции 
Всемирный день беженцев рабо-
тала и выставка национальных 
блюд, где каждый желающий мог 
попробовать блюда арабской и 
афганской кухни. С помощью на-
чальника Южного регионально-
го управления государственной 
пограничной службы Мыша-
ковского В. Ю. пограничниками 
была организована полевая кух-
ня. Всех присутствующих уго-
щали гречневой кашей с мясом. 

Благотворительный фонд по-
мощи беженцам и переселенцам 
«Сочувствие» тематически офор-
мил свою беседку, презентовав в 
ней выставку национальных ко-
стюмов  беженцев. 

В мероприятии активное уча-
стие приняли психолог Нацио-
нального Южно-украинского 
университета Карапицян Люд-
мила и художники Татьяна Мо-
роз и Ангела Данина, которые 
провели мастер - класс по рисо-
ванию для детей беженцев под 
названием «Цветок мира».

Праздничный концерт открыл  
поэт Яник Анатолий Иванович, 
продекларировав свои стихи. 
Специальные музыкальные но-
мера представили участники 
центра детского и юношеского 
творчества «Проминь» Мали-
новского района г. Одесса. Для 
гостей выступал вокальный 
квартет «Ассоль» (руководитель 
Маковская Анастасия Влади-
мировна),  Милитан Юлия, Ко-
вальчук Ирина, Колбасюк Юлия, 
группа «Барви Одессы». Про-
должил музыкальную програм-
му вокально-инструментальный 
африкан¬ский ансамбль «Black 
stars» («Черные звезды») в со-
ставе: Ндоло Ндие Джон, Анри 
Паскаль, Надин Рене, Катя Омг-
ба, Армель Вероника, Наташа 
Имеле, которые в украинских 
национальных костюмах ис-
полнили несколько популярных 
украинских песен. Завершили 
концертную программу участ-
ники творческого танцевального 
коллектива «Сада» и студии тан-
ца «Алия» восточным танцем. 

В заключение праздника всех 
присутствующих угостили мо-
роженым. Долго еще в этот день 
была слышна музыка, детский 
смех, улыбки. Очень хотелось 
бы, чтобы так было всегда и ни-
что не омрачало жизнь беженцев 
и искателей убежища, оказав-
шихся по воле судеб в Одесском 
регионе.

Любовь Плашкина,
 главный специалист

 отдела по работе 
с беженцами ПТРБ 

 г. Одесса
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Израиль: 
суровый закон

 против нелегальных 
мигрантов

В Израиле вступил в 
действие закон, позво-
ляющий властям за-
держивать нелегальных 
мигрантов до трех лет, 
не арестовывая их и не 
депортируя.
Тем, кто помогают не-

легальным мигрантам 
или предоставляют им 
убежище, может гро-
зить тюремное заклю-
чение до 15 лет.
В мае госдепарта-

мент США сообщил, 
что власти Израиля не 
предоставляют статус 
беженца тысячам афри-
канцев, обратившимся 
за ним.

www.bbc.co.uk

В трудное финансовое поло-
жение многие жители Латвии, 
особенно региона Латгалия, 
вынуждены продавать свои па-
спорта. Затем они сообщают, 
что документы были утеряны 
или похищены, и делают себе 
новые.

Покупатели паспортов их пе-
рерабатывают и используют, как 
правило, для незаконного пере-
сечения границы.

Документ можно продать за 
150-200 латов (около 270 - 350 
долларов), а уже переработан-
ный паспорт для нелегального 
иммигранта колеблется от 1 до 
3,5 тысяч долларов. Продавцы 
паспортов часто знают, для чего 
их документ будут использо-
вать, однако не спешат заявлять 
в полицию о потере: выжидают, 
пока документ подделают и по 

нему выедут за границу.
Среди «рекордсменов» по по-

тере паспортов является один 
житель Риги, который потерял 
уже 14 паспортов. Другой - 11, 
еще пятеро - по 10.

В прошлом году за рубежом 
«всплыли» 67 выданных в свое 
время в Латвии и позже пропав-

ших документов, в этом - уже 
41. Чаще фальшивые документы 
выявляют у выходцев из бывше-
го СССР. Поддельные паспорта 
«вылезают» в Германии, Литве, 
Франции, Швеции, Великобри-
тании, Словении, Канаде, США, 
на Кипре, в Исландии и в дру-
гих странах. news.rambler.ru

Обедневшие латыши зарабатывают 
на жизнь продажей собственных паспортов

Нелегалы продолжают прорываться в Европу через Украину
До конца еврочемпионата оста-
лась неделя. Количество ино-
странных туристов, побывавших 
на празднике футбола в нашей 
стране, исчисляется сотнями ты-
сяч. Но есть категория людей, 
которые никогда не попадут в по-
добную статистику, потому что 
переходят украинскую границу 
нелегально.
20 июня отмечался всемирный 
день беженцев. ООН насчитал в 
мире 42 миллиона перемещенных 
лиц. Нелегальная миграция давно 
превратилась в транснациональ-
ный бизнес, один из каналов кото-
рого проходит через украинскую 
территорию. Впрочем, незваные 
гости из стран третьего мира рас-
сматривают Украину только как 
удобную стартовую площадку 
перед последним марш-броском в 
Европу, а сами европейцы видят в 
нас буферную зону, которая защи-
щает их от нелегалов. Маршруты 
нелегалов и сколько стоит зайти в 
Европу с черного хода, выяснял 
Андрей Цаплиенко.
Ялда родилась в Афганистане 
и могла закончить свою жизнь в 
украинских горах. Два года назад 
ее родители пытались нелегально 
перейти границу со Словакией. 
Девочка плакала. Мать зажала ей 
рот рукой, чтобы не услышали 
пограничники. Малышка едва не 
задохнулась. Нарушителей вовре-
мя обнаружили пограничники. 
Семье Амира Джамини пришлось 
остаться за порогом Евросоюза.
Амир Джамини, нелегальный 
мигрант:
Ми через Россия на Украина. По-
том ми хочеш Европа.
Европа, о которой мечтает Амир, 
начинается здесь. На той стороне 
словацкий поселок Убля.
Для того, чтобы воплотить свою 
мечту, оказаться в Евросоюзе, не-
легальному мигранту достаточно 
пересечь эту линию и попросить 
убежища. Словацкие погранич-
ники обязаны передать нелегала, 
теперь уже беженца, правозащит-
ным организациям. Ну, а дальше 
он растворяется среди миллионов 
таких же искателей лучшей жиз-
ни.

Чтобы добраться до европейско-
го рая путешественникам из бед-
нейших стран приходится идти 
в обход и преодолевать сложные 
горные маршруты. Переход на ту 
сторону стоит от трех до четырех 
тысяч долларов за человека. На 
семью выходит немалая сумма.
Амир:
- Ашта заф долларов. Восем ти-
сяч долларов.
- А вы платили деньги в Афгани-
стане?
- Да, ми пилатили денги в Афгха-
нистан.
Система нелегального трафика 
работает по принципу all inclusive. 
В цену входит питание, прожива-
ние, ну, и, конечно, транспортные 
расходы по всему маршруту.
Эдуард Дудкевич, начальник от-
дела по дознанию Чопского по-
граничного отряда:
В цілому навіть розрахунок з тими 
переправниками, які здійснюють 
свою діяльність, проводиться 
після того, як іноземець потра-
пить в одну з країн Євросоюзу.
Эту систему, действующую без 
расписок и квитанций, сами неле-
галы называют коротким словом 
«мафия».
Амир Джамини, нелегальный 
мигрант:
Нас привезли в Киев. Там нас 
встретил человек из мафии, по 
прозвищу Деловар. А того, ко-
торый должен был нас встречать 
в Ужгороде, зовут Юра, мафия в 
Киеве дала нам его телефон.

Юра и отвез афганцев сюда, где 
заканчивается Украина. До гра-
ницы считанные метры. Именно 
этот маршрут и выбирают прово-
дники нелегалов.
Станислав Дмитрук, старший 
инспектор пограничной службы:
Вот вишки, там, знизу, є мона-
стир, вот еті вишки для них як 
орієнтір. Вони виходять на цю до-
рогу, ідуть прямо і попадають на 
кордон.
Здесь, в горах есть такие места, 
куда добраться можно только на 
квадроциклах, а есть и такие, ко-
торые вообще считаются непро-
ходимыми. Но именно их, как 
правило, и выбирают проводни-
ки, прокладывающие маршруты 
для нелегалов. Статистика удач-
ных переходов по отношению к 
неудачным примерно один к че-
тырем.
Бывает и так, что истощенные 
люди не выдерживают долгого 
перехода и погибают. Обнаружен-
ные тела пограничники называют 
по-своему.
Станислав Дмитрук, старший 
инспектор:
Коли літом, то «моржик», а коли 
весною, то «підсніжник».
Доход проводник получит только 
в случае удачного перехода груп-
пы. Деньги, утверждают погра-
ничники, приходят с той стороны.
Виктор Потетенин, начальник 
штаба Чопского пограничного от-
ряда:
Гроші вони отримують не з 

України, єсть відповідно канали 
відправлення цих грошей злочин-
ними угрупованнями. Ну, суми 
досить немалі.
В погранотряде не скрывают: 
были случаи, когда коллеги пы-
тались заработать на нелегалах. 
Самый свежий: пограничник пе-
редал проводникам точные карты 
границы.
Виктор Потетенин, начальник 
штаба Чопского пограничного от-
ряда:
Якщо виявляються такі випад-
ки, то військовослужбовців 
звільняють.
Для проводника его клиент это 
товар. Чем больше группа, тем 
больше риск. Но и заработок 
тоже больше. Пока мы снимали 
в горах, на соседнем участке за-
держали группу сомалийцев. Эта 
молодая женщина пять месяцев 
назад сбежала из города Афгой. 
Говорит, что лидер местных исла-
мистов силой взял ее в жены. Уже 
будучи в бегах, она поняла, что 
ждет ребенка.
Ладан Варсаме Геди, нелегаль-
ный мигрант:
Мой муж Шараф Мусса, лидер 
боевиков. Он избил меня. Я лежа-
ла в госпитале и сбежала от него. 
Мой дядя заплатил за меня, чтобы 
отправить сюда.
Убежать в Европу из Сомали сто-
ит примерно столько же, сколько 
из Афганистана - четыре тысячи 
долларов за человека. Действует 
целый канал, который начинается 
в Могадишо и проходит через Мо-
скву, Киев и Винницу. Именно в 
Виннице провела целый год Хана 
Осман перед решающим марш-
броском в Словакию. Попытка не 
удалась. На вторую Хана вряд ли 
решится в ближайшее время.
Хана Осман, нелегальный ми-
грант:
В России мафия меня встрети-
ла в аэропорту. Потом отвезли в 
какой-то дом. Нам не разрешали 
выходить ни днем, ни ночью. По-
том появился человек, который 
забрал нашу группу и перевез нас 
в Украину, в Винницу. Я перехо-
дила границу беременной. Теперь 
на такое не пойду. Теперь у меня 

маленький ребенок.
В Мукачево дети нелегалов, по-
лучивших статус беженца в 
Украине, учатся в школе номер 
шестнадцать. В первом «А» таких 
ребят четверо.
Кахла Мустафа, дочь сирийских 
беженцев:
В школі мені подобається ма-
тематика, читання, письмо, 
фізкультура і все.
Отводить детей из школы в ла-
герь, - официально он называется 
пункт временного размещения, - 
поручают Фалке. Девушка закан-
чивает девятый класс, но о том, 
почему ее семья покинула Си-
рию, может только догадываться.
Фалка Мухаммед, школьница:
Ну, мы спрашивали маму почему 
мы в Украину приехали, почему 
мы не остались в Сирии, и она 
говорила, что у нас там враги и 
лучше вам не знать, что там было.
Украина это самая сложная часть 
транзита, санитарная зона Евро-
пы. Закон о реадмиссии, приня-
тый по требованию Европейского 
Союза, обязывает Киев создавать 
лагеря для нелегалов и организо-
вывать их возвращение на Роди-
ну. Но Амир Джамини не хочет 
домой, он все еще надеется, что 
однажды украинский мафиози 
«Юра» все таки прорубит для 
него окно в Европу.
Андрей Цаплиенко:
- Будете вы платить что-то здесь 
для того, чтобы перейти на ту сто-
рону или же вы уже все заплатили 
в Афганистане?
Амир Джамини, нелегальный 
мигрант:
- Нет, мы все заплатили в Афгани-
стан. Они потом дают с которыми 
познайомиться люди тут.
- То есть, вы думаете, что вам да-
дут этих людей здесь?
- Да, я думаю, что они дают.
- А как они вас найдут или вы их 
найдете?
Но этот вопрос Амир отказыва-
ется понимать. Как, впрочем, и 
остальные нелегалы.

Андрей Цаплиенко, Максим 
Чеблин, Ужгород, Мукачево - 

«Подробности недели», 
телеканал «Интер».

Пограничная служба 
Афин ничего не 

могужет сделать
 с нелегалами. 

По данным Еврокомис-
сии, в прошлом году было 
зафиксировано 30 000 
незаконных переходов 
границы, и 75% из них 
турецко-греческая грани-
ца.
Министры внутрен-

них дел стран-членов ЕС 
встретились для того, что-
бы найти решение. «От-
крытыми, как ворота в ам-
бар» называют некоторые 
министры эту внешнюю 
границу ЕС. 
Турции теперь обещают 

документ, в котором будет 
содержаться положение о 
«перспективах облегчения 
визового режима». 

www.yerkramas.org



10 Міжнародні проекти
№(6)124,

червень 2012

Исследование «Интеграция бе-
женцев в Республике Беларусь, 
Республике Молдова и Украине – 
Стратегия действий» показало, 
что проблема жилья, особенно в 
больших городах, создает колос-
сальные трудности для граж-
дан, однако для беженцев эта 
проблема стоит еще острее и 
влияет на гораздо более значи-
тельный процент этой кате-
гории. Жилье также требует 
значительных финансовых ре-
сурсов, так как арендная плата 
– наибольшая статься расходов 
для одиноких и семей.  

Финансируемого правитель-
ством жилья, предназначенного 
для беженцев, нет, как и нет до-
ступа к субсидируемому жилью 
(за исключением пунктов вре-
менного размещения беженцев, 
предназначенных для лиц, ищу-
щих убежища, где некоторое 
количество наиболее уязвимых 
беженцев может проживать в 
течение короткого периода вре-
мени). В рамках первой фазы 
«Проекта местной интеграции 
беженцев» некоторые беженцы в 
Одесской области получили ин-
теграционные гранты на строи-
тельство или восстановление 
жилья.

Мало кто из беженцев владеет 
жильем, и большинство сталки-
ваются с трудностями в поис-
ке подходящего официального 
места жительства (в частности, 
немногие домовладельцы хо-
тят, чтобы люди знали, что они 
сдают квартиру, чтобы избежать 
уплаты налогов, а многие во-
обще отказывают иностранцам). 
Нынешняя ситуация с жильем 

приводит к проблемам с местной 
милицией (участковыми), кото-
рые либо неоправданно часто со-
вершают домашние визиты, либо 
в чрезвычайных ситуациях дей-
ствуют так, что беженцы считают 
это попыткой «очистить» округу 
от беженцев (или от искателей 
убежища, либо от определенных 
категорий иностранцев) 

 Многие беженцы живут в усло-
виях, не отвечающих нормам, и 
не могут позволить себе ничего 
лучшего. Арендная плата, ко-
торую берут с беженцев, часто 
превышает арендную плату, взи-
маемую с граждан. Как установ-
лено, распространенной практи-
кой для большинства беженцев 
(и местных жителей) является от-
сутствие письменных договоров 
аренды, поскольку хозяева жилья, 
как правило, не хотят деклариро-
вать свои доходы. 

Учитывая высокую арендную 
плату и стоимость жизни, боль-
шинство семей беженцев не мо-
жет делать никаких сбережений. 
На жилье, которое, как правило, 
небольшое и в плохом состоянии, 

много не сэкономить, а экономия 
на еде подрывает здоровье бежен-
цев. Теснота, проживание с дру-
гими беженцами, близость к боль-
ным и алкоголикам, отсутствие 
уединенности, плохая изоляция 
и антисанитарные условия, недо-
статочные рацион питания – все 
это приводит к весьма печальным 
социальным проблемам. Их тем 
более трудно решить, потому что 
беженцы, чтобы покрыть расходы, 
часто работают неофициально. 
Даже если они получают более 
или менее удовлетворительную 
заработную плату, они, однако, с 
трудом сводят концы с концами, 
и любой несчастный случай или 
серьезная проблема со здоровьем 
может означать для них утрату до-
ходов и долги. 

Следует отметить, что ответ-
ственность за предоставления 
жилья беженцам лежит на укра-
инском государстве. Об этом го-
ворится и в исследовании «Ин-
теграция беженцев в Республике 
Беларусь, Республике Молдова и 
Украине – Стратегия действий», 
в рамках которого были разрабо-

таны несколько практических и 
стратегических рекомендаций от-
носительно предоставления жи-
лья беженцам. Эти рекомендации 
представлены 

1. Национальная политика ин-
теграции должна включать поло-
жения о жилье как для новопри-
бывших, так и для существующих 
уязвимых групп беженцев. Такие 
положения должны быть направ-
лены на избежание социальных 
проблем, связанных с перенасе-
ленностью и скоплением бежен-
цев, особенно в столице, а также 
на расширение возможностей 
беженцев к интеграции в мест-
ное общество. Памятуя о правах 
беженцев, в частности, о праве 
на свободное передвижение, всё 
же можно было бы определить 
места с доступным жильем и до-
статочными возможностями тру-
доустройства, чтобы направлять 
туда беженцев с соответствующей 
поддержкой и помощью.

2. Информировать новоприбыв-
ших о местах, где есть доступное 
жилье поощрять переезд в эти ре-
гионы, содействуя возможностям 

трудоустройства и обучения и 
выделяя на это субсидии; пред-
лагать доступное жилье тем, кто 
согласен выехать из столицы.

3. Более уязвимой категории 
беженцев (которые всегда будут 
зависеть от государства – по-
жилых, больных и т.д.) предо-
ставить жилье, в частности, в 
столице, зарезервировав или 
построив определённое коли-
чество социального жилья или 
общежитий специально для это 
цели в координации с донорами 
и другими организациями (ПРО-
ОН, ЮНЕСКО, Всемирным бан-
ком, ЕС)

4. С целью предоставления до-
ступного жилья самым уязви-
мым или маргинализованным 
категориям всего общества в 
целом, рассмотреть возмож-
ность проведения местных спе-
циализированных исследований 
по жилью и адаптированным 
решениям в этой сфере (это, на-
пример, выделение земли, суб-
сидированные кредитные схе-
мы). Такое исследование могло 
бы стать базой для новых про-
грамм доступного жилья как 
для беженцев, так и для других 
уязвимых или маргинализован-
ных социальных групп, а также 
привлечь поддержку со стороны 
международных организаций и 
двухсторонних доноров.

Информация предоставлена 
Региональным Представитель-
ством УВКБ ООН в Беларуси, 
Молдове и Украине по материа-
лам исследования «Интеграция 
беженцев в Республике Беларусь, 
Республике Молдова и Украине - 
Стратегия действий». 

Важность предоставления жилья беженцам в Украине 

Дети - это счастье, дети - 
это радость,

 Дети - это в жизни свежий 
ветерок.

 Их не заработать, это не 
награда,

 Их по благодати взрослым 
дарит Бог. 

 Международный день детей — 
один из самых старых междуна-
родных праздников. Отмечается 
во всем мире он 1 июня. Решение 
о его проведении было принято в 
1925 году на Всемирной конфе-
ренции, посвященной вопросам 
благополучия детей, в Женеве. А 
с 1950 года этот праздник про-
водится ежегодно. В этом году в 
Пункте временного размещения 
беженцев города Одессы Благо-
творительным Фондом помощи 

беженцам и переселенцам «Сочув-
ствие» был организован праздник 
для детей-беженцев и искателей убе-
жища, проживающих в Одессе. Ме-
роприятие стало уже традиционным 
и из года в год проводится при под-

держке Международных органи-
заций и национально-культурных 
общин. В этом году детей по-
здравил и преподнес в подарок 
DVDплеер заместитель началь-
ника Главного Управления мигра-

ционной службы Украины в Одес-
ской области И.П. Супруновский. 
Так же детей-беженцев, проживаю-
щих в ПВРБ г . Одессе поздравили 
Датский Совет по делам беженцев 
в Украине, при поддержке которого 
БФ «Сочувствие» реализует проект 
«Толерантность», Международный 
Фонд «Возрождение», благодаря 
которому в течении девяти месяцев 
функционировал мини детский сад 
в Адаптационном центре «ВИТА», 
неравнодушные к проблемам бе-
женцев общественные организации 
- Национально-культурная автоно-
мия афганских диаспор «Справед-
ливость» и ОД «Вера. Надежда. Лю-
бовь.», вручившие детям подарки. 
Ведь в такой день детей-беженцев 
невозможно оставить без внима-
ния. Благодаря этим организациям 
дети имели возможность поиграть 
с клоунами, поучаствовать в позна-
вательных викторинах и конкурсах, 
послушать лекцию о правах ребенка, 
которую детям и их родителям про-
читала начальник отдела правого 
воспитания Одесского городского 
Управления юстиции Лидия Жу-
кова. Для детей этот день получил-
ся незабываемым. В Украине этот 
праздник считается национальным, 
призванным привлечь внимание 
общественности к проблемам детей. 
В этот день мы стараемся подарить 
детям-беженцам повод для улыбки – 
значит сделать для них мир светлее 
и счастливее. Ведь, чужих детей не 
бывает…

Елена Хван,
член национального союза 

журналистов Украины.

Международный День защиты детей в Пункте временного пребывания беженцев г. Одессы.

В рамках совместного проек-
та Благотворительного Фонда 
«Сочувствие» и Датского Со-
вета по делам беженцев в Укра-
ине «Толерантность» в июне 
дети-беженцы стали участни-
ками тренингов по украино-
ведению, гигиене и здоровому 
образу жизни, продолжили 
знакомство со своими правами, 
а так же участвовали в психо-
логическом тренинге «Сказка 
про меня». Целью каждого из 
проводимых сотрудниками 
БФ «Сочувствие» тренингов 
является расширение круго-
зора ребенка-беженца, помо-
щью в психологической и со-
циальной адаптации на новом 
месте жительства, знакомство 
с украинскими традициями, 
языком и культурой. Так же в 
рамках обозначенного проекта 
для детей были проведены две 
экскурсии в Одесский ботани-
ческий сад, где экскурсовод, 
научный сотрудник Одесского 
Национального университе-
та им. Мечникова, открыл для 
детей-беженцев интересный 
мир растений, и ежегодную 
выставку тропических бабо-
чек, проводимую компанией 
«Ваш сад».

Елена Хван, 
координатор проекта 

«Толерантность». 

Работа проекта 
БФ «Сочувствие»

Благодійний Фонд допомоги 
біженцям і переселенцям 

«СПІВЧУТТЯ»
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ПРЕДИСЛОВИЕ:
Что нас всех объединяет?
Как это ни пафосно звучит, 

но это тревога за происходя-
щее. Дело в том, что в мире 
происходят судьбоносные 
перемены, о которых обще-
ство, в большинстве своем, 
совершенно не подозревает. 
Ученые-политологи, истори-
ки, философы говорят, что мы 
являемся свидетелями рож-
дения новой цивилизации. 
Неожиданно для себя мы ока-
зались в абсолютно новой ре-
альности. Ее главная особен-
ность – непредсказуемость, и 
в ней не работает старая при-
вычная логика. Мы оказались 
не готовы к качественно ново-
му состоянию мира, которое 
называется глобальный инте-
гральный мир. 
Очень наглядно обрисовал 

новую реальность Пол Гил-
динг, автор книги «Великий 
перелом»: «Я рассматриваю 
мир, как интегральную си-
стему. В результате, я вижу, 
что акции протеста, долговой 
кризис, неравенство, сумас-
шедший климат, – это не от-
дельные несвязанные явления, 
а целостная система, пережи-
вающая болезненный процесс 

перелома». Общество должно 
не только знать о новой ин-
тегральной реальности, но и 
участвовать в процессе приня-
тия решений.
Постепенно выяснилось, что 

проблематика интегрального 
мира волнует очень многих 
психологов, педагогов, эко-
номистов и других специали-
стов.
ВВЕДЕНИЕ:
Глобализация – процесс уси-

ления взаимосвязи и взаимо-
зависимости культурных, эко-
номических, политических, 
информационных и других 
общемировых систем.
Интеграция – процесс объеди-

нения человечества в единый 
слаженный организм. В.И. 
Вернадский писал: «Челове-
чество, взятое в целом, стано-
вится мощной геологической 
силой. И перед ним, перед его 
мыслью и трудом, становит-
ся вопрос о перестройке био-
сферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как 
единого целого».
«Несколько слов о ноосфере»
«Нельзя безнаказанно идти 

против принципа единства 
всех людей как закона приро-
ды. Я употребляю здесь по-
нятие «закон природы», как 
это теперь все больше входит 
в жизнь в области физико-
химических наук, как точно 
установленное эмпирическое 
обобщение». Сегодня тема 
глобализации не сходит с по-
вестки дня многочисленных 
СМИ, а ученые говорят о 
глобализации, как об объек-

тивном природном явлении, 
которое необходимо серьезно 
изучать. Американский соци-
олог Р. Робертсон так опреде-
ляет процесс глобализации: 
«Глобализация – это объек-
тивный процесс компрессии 
(сжатия) всего мира, а также 
субъективный процесс углу-
бления понимания и призна-
ния всего мира, как единого 
целого».
О неготовности человече-

ства к глобализации пишет 
Э. Киш, профессор Западно-
Венгерского университета 
(Шопрон – Сомбатхей) и Уни-
верситета Этвоша Лорана (Бу-
дапешт): «Воспользоваться 
благами глобализации меша-
ет борьба между субъектами, 
группами, между субъектом и 
группой, а также между малы-
ми и более крупными группа-
ми. Структурная сила глоба-
лизации затрагивает все слои 
социальной жизни».
Глобализация превратила мир 

в одну большую деревню, в ко-
торой, для того чтобы выжить, 
необходимо не только элемен-
тарно считаться друг с дру-
гом, но и находить пути кон-
структивного сотрудничества 
и взаимодействия. Вследствие 
череды кризисов, охвативших 
земной шар, мы постепенно 
начинаем осознавать, что те-
перь наша жизнь уже не будет 
такой, какой она была прежде.
Главной причиной мирово-

го кризиса является несо-
ответствие между нашими 
взаимосвязями, основанными 
на эгоизме, индивидуализ-

ме, конкуренции, и новой ре-
альностью глобального ин-
тегрального мира. Хорошо 
иллюстрирует сложившуюся 
ситуацию кризис мировой 
финансовой системы. Транс-
национальные корпорации, на 
которых держится вся миро-
вая экономика, тесно сотруд-
ничают между собой, но… на 
изжившем себя эгоистическом 
принципе – выгода любой це-
ной.
Если ситуация не начнет ме-

няться, последствия могут 
быть самыми катастрофиче-
скими для всего человечества, 
поскольку, по данным Кон-
ференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), транс-
национальные компании се-
годня контролируют 70-90% 
рынка товаров, услуг, техно-
логий. Они являются главны-
ми экспортерами капитала и 
контролируют 90% прямых 
зарубежных инвестиций. Од-
нако мы «глобальны» не толь-
ко в области финансов, но 
и в социальном, а также и в 
эмоциональном плане. Наши 
чувства влияют друг на дру-
га настолько сильно, что спо-

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

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ:
Все ясней видно, что мир встал 
перед самым серьезным вызовом 
со времен Великой депрессии 30-х 
годов прошлого столетия. Глобаль-
ный кризис мировой экономики по-
ставил на грань банкротства такие 
страны как Португалия, Испания, 
Италия, Греция и Ирландия. Госу-
дарственный долг США – флагмана 
мировой экономики – составляет 15 
триллионов долларов. Для нагляд-
ности – если эту сумму разделить 
на 100-долларовые банкноты и сло-
жить из них башню, ее высота до-
стигнет 15 000 км, что на 3 000 км 
больше диаметра Земли! Как будут 
реагировать на кризис правитель-
ства, центробанки, международные 
финансовые учреждения, корпора-
ции и простые люди? Сумеют ли 
они разобраться в его причинах и 
сделать правильные выводы? Все 
это окажет огромное влияние на 
наше будущее.

В ЧЕМ КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ 
Уже многие сознают, что корень 
всех этих проблем – в разобщен-
ности между нами, в равнодушии 
друг к другу. При существующих 
взаимоотношениях в обществе 
справедливость для одного чело-
века всегда приводит к несправед-
ливости для другого. Социальное 
неравенство нас убивает, причем, 
в буквальном смысле слова. Уче-
ным давно известно, что долго-
жители и здоровые люди живут 
не в богатых странах, а там, где 
в отношениях между людьми 
больше доверия. И еще один 
факт. В странах с низким уровнем 
социально-экономического не-
равенства, дольше живут все – и 
низы, и верхи.
На Всемирном совещании глав 
государств, корпораций и банков, 
«Давос 2012», тема социального 
неравенства была одной из са-
мых актуальных. Однако никако-
го конкретного плана, кроме по-
желаний сплоченности мирового 
сообщества и социальной ответ-
ственности корпораций, предло-
жено не было.
Мы эксплуатируем друг друга и 
преследуем только собственные 
интересы – в полном противоре-
чии с законами глобального инте-

грального мира. На сегодняшний 
день 1% населения Земли владе-
ют 40% мирового богатства!
Между тем, незнание законов не 
освобождает от ответственности 
за их нарушение. Если мы не нач-
нем действовать в соответствии 
с законами глобального мира, 
здоровье общества будет только 
ухудшаться.
Биолог Элизабет Саторис так 

описала следующий этап челове-
ческой эволюции: «Одна глобаль-
ная семья, сообщество, обеспечит 
интересы всех, если только мы 
будем действовать в ней как здо-
ровые части». Нам необходимо 
научиться учитывать интересы 
всего общества. Мы нуждаемся в 
новом социальном мышлении.

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

В первую очередь следует отбросить 
прежние примитивные представле-
ния о том, что индивидуализм – дви-
гатель прогресса. Сегодня мы долж-
ны рассматривать ситуацию в свете 
всеобщей взаимозависимости и обо-
юдного влияния.
Один из примеров нового мышления 
подал генеральный директор ВТО, 
Паскаль Лами, в своей лекции, про-
читанной в Центре стратегических 
и международных исследований в 
Джакарте, 14 июня 2011 года. «Ре-
альная проблема, – сказал он, – за-
ключается в изменении нашего обра-
за мыслей, а не только в изменении 
наших систем, учреждений или по-
литики.
Будущее – за бóльшей глобализаци-
ей, за бóльшим сотрудничеством и 
взаимодействием между народами и 
культурами, за разделением ресурсов 
и ответственности. В нашем глобаль-
ном разнообразии мы должны проя-
вить единство».
Новый мир толкает людей друг к дру-
гу, требует от них заботы, участия и 
социальной солидарности вместо 
агрессивной конкуренции и чрезмер-
ного потребления. Когда мы переста-
нем конфликтовать с законами инте-

гральной системы, исчезнет кризис, 
вызванный этим несоответствием.
Новое социальное мышление долж-
но гарантировать справедливое от-
ношение общества к каждому без 
исключения. Тогда люди будут за-
интересованы вкладывать усилия 
в общее развитие. Тогда общество 
будет заинтересовано в развитии по-
тенциала каждого человека, посколь-
ку это увеличивает потенциал всего 
общества.
Глобализация и интеграция обязы-
вают нас произвести фундаменталь-
ное изменение в отношениях между 
людьми и осознать приоритеты ново-
го мира – забота не только о себе и 
учет интересов других.
По сути, речь идет о тех хорошо из-
вестных всем ценностях, на которых 
построены отношения в семье. Эти 
ценности должны лечь в основу  и 
применяться на всех уровнях: инди-
видуальном, общественном, государ-
ственном и международном.
И в заключении хотелось бы приве-
сти слова Гордона Брауна: «Не будет 
решения проблем экологии, безра-
ботицы, экономики и других до тех 
пор, пока мир не поймет, что реше-
ние всех этих проблем – в единстве 
и совместном глобальном взаимодей-
ствии, тесном и
справедливом, между всеми страна-
ми» (Гордон Браун, д-р исторических 
наук, бывший премьер-министр Ан-
глии). Подготовил :

Сергей Федорчук.

Сегодня когда реальность "глобальной деревни" заявила о себе во весь голос, а интегральные взаимос-
вязи, охватившие мир, поставили всех в очень жесткие условия.  Нераспутанный клубок проблем не мно-
гим оставил право на ошибку. Кризис стремительно рассеивает последние иллюзии, и чтобы не изу-
чать науку выживания, оптимальный выбор объективно исследовать действительность, в которой мы 
оказались в 21 веке. По видимому необходима смена самого подхода, на интегральный к решению про-
блем. Возможно ли это ? Об этом и многом другом читайте в нашей новой рубрике "Интегральный мир." 

собны вызывать вереницу со-
циальных взрывов в разных 
странах, переходя из одной 
горячей точки в другую через 
мировые социальные сети. 
По словам проф. Кюнхардта, 
главы Европейского центра 
интегральных исследований, 
21-й век отличается тем, что 
соткан из бесчисленных нитей 
взаимосвязей, сопряженных 
между собой бесчисленными 
пересечениями. Н. Кристакис 
и Д. Фаулер в своей знамени-
той книге «Связанные одной 
сетью» отметили, что совре-
менная технологическая эпоха 
поставила нас в зависимость 
друг от друга и тем самым сде-
лала уязвимее. Выкладки спе-
циалистов – не теория. «Эпи-
демия» социальных протестов 
«эффектом домино» в течение 
считанных месяцев охватила 
Египет, Сирию, Ливию, Испа-
нию, Великобританию, Чили, 
Грецию и, наконец, Израиль. 
Беспорядки не обошли и Аме-
рику, в том числе и финансо-
вый центр мира – Уолл-Стрит. 
Масштабность и непредска-
зуемость этого явления пора-
жает.

«Усугубление кризиса оставляет нам одно решение –
Единство. И это тот свет, который светит нам сейчас
в конце туннеля». Йошка Фишер (вице- канцлер ФРГ)

Если люди не научатся
помогать друг другу, то
род человеческий
исчезнет с лица земли.

Вальтер Скотт

Есть, однако, одно счастливое
обстоятельство:каковы бы ни

были наши мнения, им не
изменить и не расстроить

ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ.

Майкл Фарадей, физик.
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В июле овны 

целиком погло-
щены домаш-
ней работой. 
Но и на работе 
они продолжа-

ют буквально фонтанировать 
оригинальными идеями, что 
вызывает уважение у сотруд-
ников и у начальства.

Тельцы с го-
ловой поглощены 
денежными во-
просами - их фи-
нансовое положе-
ние критическое. 

Но важно то, что они могут 
трезво оценивать собственные 
силы, это им помогает в рас-
становке приоритетов - они ви-
дят, куда необходимо направ-
лять собственные старания.

Для близнецов 
это время денеж-
ных поступлений 
- удача помогает 
им в зарабаты-
вании денег из 

воздуха. Они с головой погло-
щены работой, со всех сил по-
грузившись в работу. Семья же 
отходит на 2 план.

Раки неторо-
пливы: им требу-
ется все хорошо 
обдумать, наме-
тить точки прило-
жения сил и затем 

начать реализовывать соб-
ственные планы. Они с головой 
поглощены работой, что очень 
обижает близких и товарищей, 
в особенности родственников.

Львам улы-
бается фортуна 
- это неплохое 
время для ис-
правления своих 

финансовых дел. Удача не 
разменивается на мелочи: 
уж если везет, то по пол-
ной и в любви и в картах и 
с товарищами и на работе.

Девы в конце 
концов отрыва-
ются от собствен-
ной работы - это 
неплохое время 
посмотреть по 

сторонам в надежде поймать 
собственную синюю птицу. 
Да и звезды - на их стороне. 
Никакой шанс, дарованный 
скуповатой кармой, девы не 
упустят.

Весам потребу-
ется решить с при-
оритетами. Те, кто 
избрал карьеру, 
уверенно начнут 
продвигаться по 
службе. В данном 

им могут помочь их друзья и 
доброжелательно настроен-
ные покровители которые не 
дадут им отчаяться и могут 
помочь в многих начинаниях.

Скорпионы 
работают над 
своими финанса-
ми. Но собствен-
ные методы 
никому не раз-

глашают. И они правы: зависть 
могжет разрушить всякое на-
чинание. Будьте в особенности 
внимательны за рулем для вас 
в настоящий момент опасны.

Стрельцы везде 
и постоянно пробу-
ют усидеть на двух 
стульях сразу - и 
вырасти профессио-
нально и осознать 

себя. Удивительно, они справ-
ляются со всем. Начинающийся 
семейный кризис у них полу-
чается придушить в зародыше.

Козерогам не 
по себе: у них та-
кое чувство, якобы 
всё возле них раз-
валивается. На-
сколько они правы 
в оценке ситуации 

решать каждому нужно будет 
самостоятельно. Попробуйте 
не срываться на близких - они 
этого не заслужили.

Водолеи погло-
щены партнером 
и отношениями с 
ним. Они думают 
об упрочении соб-
ственного благосо-

стояния и работают на благо 
собственного кошелька. Карье-
ра отступает на 2 план: самое 
важное для них в настоящий 
момент - это финансы.

Рыбам прогно-
зируют Роман на 
работе, так как воз-
можность бывать 
где-то еще, кроме 
работы и дома, до-

статочно быстро уменьшается. 
Все собственное время они 
разделяют меж работой и до-
мом. Так и получается, что слу-
жебный Роман - одна отдушина 
у трудоголика.

***
Мигрант изучает 
счет в ресторане:
- Что-то я не пойму. 
Салат – 5 долларов, 
горячее – 20, десерт 
– 15, бутылка вина – 

25. Всего – 65. А у вас написа-
но “Итого 110 долларов”. Как 
же так получилось?
- Ну, значит, не получилось, – с 
досадой отвечает офицант.

***
Выходит русский иммигрант в 
аэропорту города Нью-Йорка 
из самолета, весь обвешанный 
сумками, 
живого места на нем нет, и ви-
дит вдруг - лежит на асфальте 
$100 купюра. Попытался он из-
вернуться и поднять, 
но ничего у него не получи-
лось, плюнул тогда он на это 
дело, пнул ногой и сказал: “Не-
хай валяется, завтра собирать 
начну”.

***
Два мигранта видят в джунглях 
Амазонки, как местный житель 
ведет к пропасти женщину с 
камнем, привязанным к шее.
- Гм, – пробормотал один из 
них, – здесь процедура развода 
довольно упрощена.

***
А вот в Испании и Латинской 
Америке существует древняя 

традиция: когда в семье рожда-
ется мальчик, то выливают из 
окна ведро кипятку и слушают, 
что скажут прохожие. Что ска-
жут - так мальчика и назовут. 
Поэтому и зовут-то их всех то 
Пэдро, то Гомес, то Хулио.

***
Дело было на мексикано-
американской границе. Едет 
мексиканец
на велосипеде с двумя меш-
ками за спиной. Пограничник 
спрашивает:
- Что в мешках?

- Песок.
Ну, пограничник проверил. 
Все чин-чинарем. Действи-
тельно, песок.
Недели через две та же исто-
рия.
- Что у тебя там?
- Песок.
Проверили. Правда. И так про-
должалось месяцев шесть.
Ничего, кроме песка. Но вот 
однажды встречает погранич-
ник
случайно этого мексиканца в 
ближайшем городке:
- Слушай, ты уже довел нас до 
сумасшедствия. Мы знаем, что 

ты 
занимаешься контрабандой, но 
не можем понять, чем именно. 
Даю
тебе слово, что все останется 
между нами, но скажи, что это?
- Велосипеды...

***
Штат Техас. Маленький про-
винциальный городок. Ми-
грант спрашивает прохожего:
- Не могли бы вы сказать, какой 
отель самый тихий?
- Вот этот, за углом. На про-
шлой неделе там застрелили 
постояльца, который слишком 
шумел.

***
Ковбой из Техаса приехал в 
Австралию и впервые увидел 
кенгуру. Долго смотрел и нако-
нец произнес:
- Да, ребята, ничего не поде-
лаешь: ваш кузнечик крупнее 
нашего.

***
Мигрант спра-
шивает у ферме-
ра:
- Где здесь мож-

но поставить палатку?
- Ставьте на моем лугу. Вам по-
нравится.
- А что, вы предлагаете какие-
нибудь особые развлечения?
- Да. Раз в неделю я выпускаю 
на луг моего быка.

АНЕКДОТЫ ПРО МИГРАНТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Доброму вору всякий … впору (посл.). 4. 
Страстный любитель музыки. 8. Внешний 
вид. 11. Устройство для замыкания и размы-
кания электрической цепи. 12. Узкая полоска 
кожи, соединяющая верх обуви с подошвой. 
13. Южноамериканская птица из не вью-
щих гнезда, с коротким, загнутым клювом 
и очень тонкими ногами. 14. Рыболовная 
снасть для ловли щук и других хищных рыб. 
15. Река в России левый приток Оби. 16. .…, 
что горшок: что ни влей – всё кипит (посл.). 
18. Род карточной игры. 20. Лекарственное 
растение. 23. Башмаки, выдолбленные из 
дерева. 25. Грубое волокно, отход обработки 
льна, конопли и других лубяных культур. 26. 
Сухой, знойный ветер пустынь, налетающий 
шквалом и образующий песчаные вихри. 
27. … вечера мудренее (посл.). 28. Лечебное 
и пряное растение, встречающееся только 
в Крыму. 29. Увлечение в часы досуга. 30. 
Снежная буря. 31. Название г. Феодосии 
в Крыму со 2-й пол. 13 в., переименован в 
1783. 33. Нотный знак, требующий повы-
шения звука на полутон. 36. Сорт винограда. 
40. Количество лекарства для одного приема. 
42. Город и порт в Португалии. 43. Ряд полок 
в несколько ярусов. 44. Один из высших со-
ртов кофе. 45. … в суде – что топор в лесу: 
что захотел, то и вырубил (посл.). 46. Вывод, 
результат. 47. Ледяная глыба, образовавшая-
ся при сжатии льдов в морях, озёрах, реках. 
48. Смотри фото. 49. Быстрое и решительное 
наступление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Излишек денег, возвращаемый при рас-
чёте. 2. Неполная сила музыкального звука. 
3. … да огурец в животе не жилец (посл.). 

4. Граница земельных участков. 5. Под-
семейство птиц отряда попугаев. 6. То же, 
что кукуруза. 7. Вспыльчивый … не бывает 
лукав (посл.). 8. Воспаление внутреннего, 
среднего или наружного уха. 9. Отверстие в 
плавильной печи, через которое выпускается 
расплавленный металл, шлак. 10. Декоратив-
ная ваза для цветочного горшка. 17. Хищная 
птица отряда соколиных. 19. Штат в цен-
тральной части Мексики. 21. Государство в 
Европе. 22. Период времени в историческом 
развитии, отличающийся характерными осо-
бенностями и значительными событиями. 
23. Отвратительный запах, вонь. 24. Первая 
книга Моисея. 31. Откидная покрышка раз-
личных механизмов. 32. Шумный успех, вы-
зывающий всеобщее восторженное одобре-
ние. 34. Мельчайшая частичка горящего или 
раскалённого вещества. 35. Чувство гневно-
го раздражения, недоброжелательства про-
тив кого-нибудь. 36. Игрушечный малыш, 
кукла. 37. Крупная сорная колючая трава. 
38. Трость, служащая символом власти. 39. 
Средство заставить болтуна замолчать. 40. 
Крепкий напиток, полученный перегонкой 
спиртового настоя можжевеловой ягоды. 41. 
Река в Якутии, левый приток Алдана.
Ответы:

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапог. 4. Меломан. 8. Облик. 11. 
Реле. 12. Рант. 13. Агами. 14. Жерлица. 15. Иртыш. 16. 
Баба. 18. Вист. Алоэ. 23. Сабо. 25. Пакля. 26. Самум. 27. 
Утро. 28. Рута. 29. Хобби. 30. Вьюга. 31. Кафа. 33. Диез. 
36. Пино. 40. Доза. 42. Порту. 43. Стеллаж. 44. Мокко. 45. 
Перо. 46. Итог. 47. Торос. 48. Тюльпан. 49. Атака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сдача. 2. Пиано. 3. Гриб. 4. Межа. 5. 
Лори. 6. Маис. 7. Нрав. 8. Отит. 9. Лётка. 10. Кашпо. 17. Ба-
лобан. 19. Идальго. 20. 21. Литва. 22. Эпоха. 23. Смрад. 24. 
Бытие. 31. Капот. 32. Фурор. 34. Искра. 35. Злоба. 36. Пупс. 
37. Осот. 38. Жезл. 39. Кляп. 40. Джин. 41. Амга.

ЕВРО 2012

27 июня - Донецк

28 июня - Варшава

ПОЛУФИНАЛ
Португалия - Испания
                (по пенальти -
Германия - Италия 

0:0 
2:4)
1:2 

Испания - Италия        4:01 июля - Киев 
ФИНАЛ 


