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Звернення Президента
до Українського народу
з нагоди Дня Незалежності

Передплатний індекс 89611

Новий прокурор в Одеській області

Дорогі співвітчизники!
Вітаю вас із
21-ю річницею
незалежності України.

Усього за два десятиліття ми зуміли
розбудувати власну державу. Завдяки
патріотизму попередніх поколінь, завзяттю творців української державності ми довели, що можемо бути
господарями на своїй землі, гідно відповідати на внутрішні та зовнішні виклики.
Це є головним і безперечним підсумком пройденого нами самостійного
шляху.
Україна сьогодні - молода держава з
амбітними планами, яка впевнено дивиться у майбутнє.
Послідовне та стабільне відродження економіки відкриває можливості
для залучення інвестицій, модернізації інфраструктури, забезпечення високих стандартів життя. Блискуче проведення чемпіонату Європи з футболу переконливо продемонструвало всьому світові здатність нашої країни реалізувати глобальні проекти.
У цей знаменний день ми - разом. Усі, хто, незважаючи на перешкоди і труднощі, щоденною працею утверджує суверенну, соборну та демократичну державу.
Я вірю в Україну, в її успіх і процвітання. Переконаний, що ми як єдиний народ
обов’язково досягнемо нових вершин.

Зі святом вас!

21 серпня 2012р. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка представив нового прокурора Одеської області
Олександра Галкіна.
При представлені були присутні прокурори областей України, голова Одеської обласної державної адміністрації
Едуард Матвійчук, голова Одеської обласної ради Микола Пундик, мер міста
Олексій Костусєв, народний депутат
України Сергій Ківалов, митрополит
Одеський і Ізмаїльський Агафангел та
інші почесні особи.

Представляючи нового прокурора регіону, Віктор Пшонка зазначив, що це
відомий професіонал, державний радник юстиції 3-го класу, який пропрацював в органах прокуратури близько
25 років. Пройшов шлях від стажиста
прокуратури до заступника Генерального прокурора. Призначення О. Галкіна на посаду прокурора Одеської області свідчить про важливість регіону,
в якому повинні вирішуватися серйозні
завдання по зміцненню законності та
правопорядку.
timer.od.ua

Відкриття спортивно-оздоровчого
комплексу «Академія»

В.Ф. Янукович

Вітання Голови ДМС України
з Днем Незалежності
Щиро вітаю з Днем
незалежності України!
Ця знаменна дата назавжди увійшла в історію української держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову
епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні
прагнення до національного відродження,
духовної свободи, економічного зростання,
культурного піднесення.
Символічним є те що саме напередодні
найголовнішого свята держави Державна
міграційна служба України розпочала повноцінне здійснення однієї з найбільш важливих та почесних
своїх функцій – оформлення Паспорту Громадянина України.
Від усієї душі бажаю Вам та Вашим Родинам міцного
здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших перемог в усіх справах та починаннях заради процвітання
назалежної України, добробуту її народу.
М.М. Ковальчук

В Одеській області, в с.м.т. Затока відбулося урочисте відкриття спортивнооздоровчого комплексу «Академія», що
належить Національному Університету
«Одеська юридична академія».
Комплекс складається з двох сучасних
будівель з видом на море, спортивного
комплексу, декількох зон харчування, кабінетів для проведення різних лікувальних процедур і басейну. Загальна площа
забудови перевищує 10 тисяч квадратних
метрів.
В урочистому відкритті взяли участь
Прем’єр-Міністр України Микола Азаров, Голова Одеської областної державної
адміністрації Е. Матвийчук, Народний
депутат України Президент НУ «ОЮА»
Сергій Ківалов, Митрополит Одеський та

Ізмаїльський Агафангел, студенти та їхні
батьки.
У рамках урочистої церемонії Прем’єрМіністр поспілкувався зі студентами
вузу, а також отримав з рук Президента
НУ «ОЮА» Сергія Ківалова почесну нагороду Одеської Юридичної Академії .
From-UA
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У Міністерстві внутрішніх справ України

У Міністерстві внутрішніх справ
відбулися урочистості
до Дня Незалежності України

З нагоди 21-річниці Незалежності України в Міністерстві
внутрішніх справ України відбулися святкові урочистості.
З вітальним словом до працівників міліції та гостей свята
звернувся Міністр внутрішніх
справ України Віталій Захарченко.
- 21 рік тому ми почали розбудову якісної, нової, незалежної
Української держави. Цей поворот історії можна порівняти
з великим хрещенням Київської
Русі. Незалежна Україна відбу-

лася остаточно і назавжди. Слово за словом – будується новітня
історія нашої Держави, - зазначив очільник відомства. У круговороті нової епохи значна роль
приділяється діяльності органів
внутрішніх справ. Саме МВС є
важливою складовою державного устрою, гарантом законності
та спокою.
На додаток до привітань Віталій Захарченко вручив кращим
працівникам міліції з нагоди відзначення 21-річниці Незалежності України відомчі нагороди.

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, досягнення вагомих успіхів у зміцненні законності і правопорядку,
захисті інтересів держави, прав
і свобод громадян виявленні
при цьому ініціативи та наполегливості, високу професійну
майстерність - кращі правоохоронці отримали нагрудні відзнаки «Почесний працівник МВС
України», «Лицар Закону», «За
безпеку народу», «Закон і честь»
та інші.
По завершенні офіційної частини відбувся святковий концерт. Теплі слова привітань та
яскраві концертні номери зі сцени глядачам дарували вокальні,
танцювальні та театральні колективи. А вдячні правоохоронці в свою чергу віддячували артистам щирими посмішками та
оплесками.
- Щиро бажаю усім Вам і вашим родинам щастя, здоров’я
благополуччя, добробуту і натхнення у вашій почесній праці
на ім’я процвітання Незалежної
української Держави, - наостанок, усім присутнім побажав Віталій Захарченко.
УЗГ МВС України

До Дня Незалежності України
С.Резніков отримав звання
генерал-майора

До Дня Незалежності України, згідно Указу Президента, начальник
Одеської обласної міліції Сергій Резніков отримав звання генералмайора.
Сергій Резніков був призначений на пост головного міліціонера
Одеської області в кінці 2011 року. До цього часу він проходив службу,
на посаді першого заступника начальника - начальника УБОЗ ГУ МВС
України в АР Крим, з травня по грудень 2011 року очолював Кримську
міліцію.
atv.odessa.ua

Міністр внутрішніх справ
України Віталій Захарченко
взяв участь
в урочистому заході
«Єднаймося для України»

З нагоди 21-ї річниці незалежності України біля пам`ятника
Святому рівноапостольному Володимиру відбувся урочистий
захід під назвою «Єднаймося для
України».
З вітальним словом до присутніх та громадян держави звернувся Президент України Віктор
Янукович.
У заході також взяли участь Голова Верховної Ради Володимир
Литвин, Прем`єр-міністр Микола Азаров, Глава Адміністрації

Президента Сергій Льовочкін,
голова КМДА Олександр Попов, Президенти України Леонід
Кравчук та Леонід Кучма, урядовці, в тому числі Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, представники духовенства,
громадськості та інтелігенції.
Учасники церемонії вшанували
пам’ять Великого князя Київського, поклавши квіти до монументу Володимира
УЗГ МВС України
фото Петра Стебницького

Іноземний фахівець поділився з
українськими правоохоронцями
досвідом міжнародної співпраці

Міністр внутрішніх справ
Віталій Захарченко перебуває
у КНР з робочим візитом

На запрошення Міністра громадської безпеки Китаю пана
Мен Цзяньчжу делегація Міністерства внутрішніх справ
України на чолі з Віталієм Захарченком перебуває у Китайській Народній Республіці.
Приводом для зустрічі послужило підписання Протоколу
про співробітництво між МВС
України та Міністерством громадської безпеки КНР.
Під час зустрічі керівники
Міністерства внутрішніх справ
України разом із керівництвом

китайського правоохоронного
відомства обговорили питання
спільної боротьби зі злочинністю, протидії кіберзлочинності
та детально зупинилися на реформі, яка відбувається зараз у
МВС України. Адже завдяки досвіду іноземних колег, цей процес лише вдосконалиться.
- Ефективність наших зусиль,
здійснюваних з метою боротьби
зі злочинністю, безпосередньо
залежить від взаєморозуміння і
співпраці на міжнародному рівні, - зазначив Віталій Захарчен-

ко. - У цьому зв’язку нам вкрай
важливий і цікавий досвід Китаю у протидії з різними злочинними проявами.
Не аби яку зацікавленість у вітчизняних правоохоронців викликала новітня технічна оснащеність і засоби відео фіксації,
які широко застосовуються у
КНР.
В свою чергу, підписання Протоколу про співробітництво між
МВС України та Міністерством
громадської безпеки КНР є
важливою віхою на шляху подальшого розвитку двосторонніх відносин у правоохоронній
сфері. А проведення спільних
семінарів, робочих зустрічей
та операцій можна буде розглядати як одну з форм подібної
співпраці і обміну досвідом у
майбутньому.
- Я сподіваюсь, що наша подальша співпраця буде сприяти
вирішенню багатьох конкретних питань на благо народів наших країн, - наостанок, зазначив Міністр внутрішніх справ
України Віталій Захарченко.
УЗГ МВС України

Іноземний фахівець поділився з
українськими правоохоронцями
досвідом міжнародної співпраці
Міжнародне співробітництво, обмін досвідом, переймання найкращих традицій правоохоронних
систем Європи – основний вектор
роботи Донецького юридичного
інституту МВС України.
Для цього зроблено багато: міжнародні конференції, зустрічі,
семінари, тренінги, лекції провідних іноземних фахівців у стінах вишу, систематичні візити до
Баварії та стажування там кращих співробітників та курсантів
інституту, спільне дослідження
найбільш злободенних тем.
Ця робота в Україні відбувається
за підтримки Фонду Ганса Зайделя. Упродовж 20-ти років благодійна організація сприяє розвитку
системи ОВС України, передаючи
міжнародний досвід правоохоронців, аспектів їх роботи, шляхів
вирішення проблем сьогодення.
15 серпня відбулася зустріч керівництва Донецького юридичного
інституту з екс-заступником го-

ловного керівника справами Фонду
Ганса Зайделя доктором Райнером
Геппертом.
Він прибув до навчального закладу з метою проведення лекцій для
науково-педагогічного складу інституту, ад’юнктів, аспірантів та
курсантів 2-го курсу інституту на
тему «Міжнародне співробітництво Фонду Ганса Зайделя в поліцейській сфері в Центральній,
Східній та Південно-Східній Європі за останні 20 років».
Доктор Райнер Гепперт – багатогранна особистість: саме він сприяв
зародженню міжнародної співпраці
правоохоронних систем Німеччини та України, а також інших країн. Райнер Гепперт є небайдужим
до доль пострадянських держав, а
тому європейський демократичний
досвід вважає гідною основою для
розвитку постсоціалістичного суспільства, правоохоронної системи,
нового образу міліціонера (поліцейського), формування високого
рівня довіри народу до органів внутрішніх справ.
Прес-служба ДЮІ МВС України

У Державній міграційній службі України
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Фахівці із протидії нелегальній міграції
обговорили питання своєї взаємодії

В Одесі відбувся дводенний
семінар-нарада керівників територіальних підрозділів міліції міграційного контролю та
Управлінь Державної міграційної служби з усіх регіонів
України. Захід проводився під
головуванням голови Державної міграційної служби України
Миколи Ковальчука, за участю
перших заступників керівників
територіальних органів ДМС
України та начальників міліції

міграційного контролю.
Мета проведення заходу - забезпечення єдиних підходів вирішення проблемних питань,
пов’язаних з регулюванням суспільних відносин у сфері визнання біженцями іноземців та осіб
без громадянства, які внаслідок
обґрунтованих побоювань стали
жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної
соціальної групи або політичних
переконань виїжджають за межі
країни своєї громадянської належності та не можуть користуватися захистом своєї країни,
визнання іноземних громадян такими, що потребують додаткового або тимчасового захисту, втрати та позбавлення цього статусу,
а також встановлення правового
статусу біженців та осіб, які потребують додаткового захисту і
яким надано тимчасовий захист
в Україні.
Нарада проводилася саме в Одесі, тому що на сьогоднішній день

Затримок в оформленні паспортів
громадянина України не очікується
Як вже повідомлялося, з 1
серпня 2012 року функції з
прийняття заяв громадян та
оформлення паспортів громадянина України передаються
від підрозділів МВС України до територіальних органів
Державної міграційної служби
України. На сьогоднішній день
завершується документальне
оформлення та передача бланків від МВС до ДМС Україні.
Разом з тим, Державна міграційна служба України наголошує на тому, що процедура
передачі бланків суворої звітності не повинна впливати на
процес та строки оформлення
паспортів. Відповідно до чинного законодавства, паспорт
громадянина України оформлюється протягом одного мі-

сяця з моменту подання громадянином відповідної заяви
до підрозділу ДМС України за
місцем проживання.
У зв’язку із публікаціями у
ЗМІ, територіальним органам
ДМС України направлено додаткове роз’яснення щодо
неприпустимості відмов у
прийнятті заяв громадян про
оформлення паспорта громадянина України.
Громадяни, у разі отримання відмови у прийнятті заяви про оформлення паспорта
громадянина України, можуть
повідомити про такі факти керівництво ДМС України за телефоном гарячої лінії:

(044) 383-76-26.

Прес-служба ДМС України

Відбулася зустріч експертів
щодо вироблення механізму подальшої
роботи над проектом Угоди між
КМУ та Урядом РФ

3 серпня 2012 року за участі
першого заступника директора Департаменту у справах
біженців та іноземців Кравця
М.М. відбулася зустріч експертів щодо вироблення механізму подальшої роботи над
проектом Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом
Російської Федерації з питань

реєстрації за місцем проживання (перебування) військовослужбовців та цивільних осіб
Чорноморського флоту Російської Федерації, членів їх сімей
в міграційних органах України, а також деяких аспектів
перетину державного кордону
України.
dmsu.gov.ua

визначено декілька важливих регіонів на території держави, яким
буде приділятися підвищена увага з боку міліції міграційного
контролю. Це Київська, Одеська
та Харківська області, наголосив
начальник міліції міграційного
контролю України полковник міліції Іван Башта.
Привабливість для іноземців
Одеського регіону випливає з
існуючої промислової інфра-

структури, промислових ринків,
розвинутої транспортної інфраструктури, що дає можливість
потрапити до регіону повітряними, морськими, залізничними
шляхами. Крім цього, певну роль
відіграє наявність 18-ти вищих
учбових закладів, що приймають
іноземців, географічне розташування Одеської області, наявність кордонів з іноземними країнами, поліетнічність складу її
населення, існування соціальнорелігійних об’єднань.
Приймаючи до уваги той факт,
що Одеський регіон є одним з
найбільш привабливим в Україні
для трудових мігрантів, пріоритетним завданням відділу міліції
міграційного контролю являється
здійснення, відповідно до закону,
заходів щодо запобігання нелегальній міграції, іншим порушенням міграційного законодавства,
встановлення причин та умов, що
сприяють функціонуванню неле-

гальних міграційних процесів в
Україні та усунення цих негативних явищ.
Указ про утворення нового
центрального органу виконавчої
влади – Державної міграційної
служби України - був підписаний Президентом України 6 квітня 2011 року з метою реалізації
державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у
тому числі протидії нелегальній
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів
Основним напрямком діяльності відділу міліції міграційного контролю відповідно до
основних завдань є здійснення
контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних
осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій
мігрантів.
dmsu.gov.ua

Європейські експерти відзначають прогрес у розумінні
українськими владними структурами важливості інтеграції
біженців та осіб, які потребують захисту

На території України проживає 2435 офіційно визнаних біженців із 47 країн світу.
Лише за перше півріччя цього
року в підрозділи Державної
міграційної служби України
звернулось 828 іноземців із
заявами про визнання біженцями, чи особами, які потребують захисту. За останній рік,
з моменту набрання чинності
Законом України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового
захисту», вперше 37 іноземців
визнані такими, що потребують додаткового захисту.
В рамках міжнародного проекту «Регіональна програма
захисту біженців – «Фаза -ІІ»,
Європейський Союз виділив
1,5 млн. євро на допомогу
Україні, Молдові та Білорусії.
З них 0,5 млн. євро – на вирішення проблем із біженцями в
Україні. Фінансування програми триватиме до грудня 2013
року.
Програмою передбачено фінансування загальнодержавної
мережі юристів, які слідкуватимуть за додержанням прав
шукачів притулку та біженців
в Україні, ремонту пунктів
тимчасового утримання, забезпечення роботи перекладачів,
мовні курси для шукачів притулку та підтримка програм
самозайнятості мігрантів. Зо-

крема, це допомога у сертифікації дипломів та гранти (до 25
тис. грн.) для відкриття ними
власного бізнесу в Україні.
За підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), 9
серпня 2012 року у Львові відбулась зустріч Національного
керівного комітету проекту в
Україні, за участю фахівців
УВКБ ООН, Представництва
Європейського Союзу в Україні, Міжнародної організації з
міграції (МОМ), а також представників Державної міграційної служби України, Державної
прикордонної служби України, Вищого адміністративного
суду, СБУ, Уповноваженого з
питань реалізації національного превентивного механізму.
У зустрічі також взяли участь
представники
громадських
правозахисних організацій із
різних регіонів України.

Головною темою обговорення стала координація дій
державних та громадських
структур, що працюють з біженцями та шукачами притулку в Україні.
Зі слів Карола Шуша, менеджера сектора з верховенства
права і застосування закону
Представництва ЄС в Україні, Євросоюз інвестує значні
кошти у програми інтеграції.
Однак одних інвестицій замало. Важлива готовність урядів
країн прийняти такі інвестиції. Європейські експерти зазначають прогрес у розумінні
важливості інтеграційних процесів українськими владними
інституціями, однак визнають
й існування проблем, що залишаються і потребують вирішення.
За матеріалами
ГУ ДМС України
у Львівській област

4

№ (8)12 6 ,
с е р п е н ь 2 012

Новини з регіональних міграційних служб України
Головне управління Державної Міграційної служби України в Автономній Республіці Крим

Начальник Головного
управління
Державної Міграційної
служби України
в Автономній Республіці
Крим

Біографія
Стоянов Олександр Миколайович,
1958 року народження, освіта вища.
Трудову діяльність розпочав робітником на будівництві в 1977 році. Після
строкової служби працював майстром
вугледобіваючої шахти центрального району Донбасу, начальником цеха
заводу крупноблочного домо - будівництва, заступником секретаря партійної організації шахти «Червоний жовтень» м. Єнакієве.
З 1988 по 2011 роки проходив службу
в органах внутрішніх справ на керівних
посадах підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю та управління з організованою злочинністю, займав
посади заступника та першого заступника начальника Головного управління
МВС в Автономній Республіці Крим, полковник міліції.
27 липня 2012 року наказом Голови Державної міграційної служби України №
617 призначений на посаду начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Автономній Республіці Крим.

Автономна Республіка Крим займає
територію
Кримського
півострова,
розміщеного на півдні України.
Територія – 26,1 тыс.км2, що складає
4,3% території України.
Протяжність: з заходу на схід – 360 км,
з півночі на південь – 180 км. Межує з
Херсонською областю; прилеглі регіони:
Запорізька область, Краснодарський край
Російської Федерації.
Крайні точки: на півдні – мис Сарич; на
заходу – мис Прибійний; на сході – мис
Фонарь.
Найважливіші
морські
порти
–
Євпаторія, Ялта, Феодосія, Керч.
Представницький орган Автономної
Республіки Крим - Верховна Рада

Міграційні процеси в сучасному світі
є одним з ключових факторів впливу на
соціально-економічний розвиток держави і життя суспільства.
Аналіз міграційних процесів останніх
років свідчить, що проблема незаконної
міграції загострюється, перетворюючись
на одну з основних, як для України, так і
для інших Європейських країн. За оцінками експертів ООН, незаконна міграція разом з торгівлею людьми посідають третє
місце серед різновидів транснаціональної організованої злочинності після наркотрафіків та реалізації зброї. Саме тому
однією з головних задач, що стоїть перед
сучасною державою, є задача щодо формування та реалізації оптимальної моделі
міграційної політики.
Сьогодні українська держава перейшла
на якісно новий рівень у сфері реалізації
державної міграційної політики. Створена Державна міграційна служба Україна,
Указом Президента України від 30 травня 2011 року № 622/2011 схвалено Концепцію державної міграційної політики,
Україна встала на шлях гармонізації національного законодавства у сфері міграції
з міжнародними стандартами.
Автономна Республіка Крим - це унікальний регіон України. Одним з найбільш вагомих переваг Криму є його
геополітичне і геоекономічне положення,
яке покладає на автономію відповідальну
місію представництва України в Чорноморському регіоні. Саме тому Автономна
Республіка Крим має бути одним з флагманів в галузі реалізації державної міграційної політики в Україні.
За даними Міністерства курортів та туризму Автономній Республіці Крим на
1 серпня 2012 року в Криму відпочило
більш 3 млн. громадян, з них значна кількість іноземців.
За даними перепису населення в республіці мешкає біля 130 етнічних груп,
більшість з яких є росіяни, українці і
кримські татари.
Імміграційні процеси в Автономної

земних громадянина, з них 52 на підприємствах, що мають дозвіл на використання
праці іноземців та осіб без громадянства,
працює 122 іноземця. Найбільша кількість
підприємств розташована у м. Сімферополі – 22, Керчі – 7. В 5 вищих навчальних
закладах, які мають ліцензію на прийом
іноземних громадян, навчаються 1496 іноземних студентів. Також тимчасово перебуває на обліку 33 релігійних діяча, 15 іноземних громадян перебуває для реалізації
проектів міжнародної технічної допомоги.
Українське законодавство також зробило
значний крок вперед в області реалізації
прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства. Згідно зі
статтею 4 Закону України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства»
іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою
возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або особами, отримали
посвідку на тимчасово проживання, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання до отримання дозволу на імміграцію. Починаючи с травня 2012 року 88
іноземних громадян з метою возз’єднання
сім’ї отримали посвідку на тимчасове проживання.
При Головному управлінні ДМС України
в Автономній Республіці Крим створений
відділ міліції міграційного контролю.
Міліція міграційного контролю функціонально підпорядкована та фінансується
за рахунок Державної міграційної служби, виконує завдання з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній
міграції, а також притягнення до адміністративної відповідальності за порушення
законодавства у сфері реєстрації фізичних
осіб, видачі документів, що посвідчують
особу та підтверджують громадянство.
У значний мірі комплектування Державної міграційної служби автономії відбулося шляхом переведення працівників з
ВГІРФО Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим, з обов’язковим
проходженням спеціальних перевірок. На

Республіці Крим у значній мірі пов’язані
з поверненням в Україну депортованих
народів. Так, на даний час до автономії
повернулося більш 252 тисяч кримських
татар, з них майже 99,8% отримали громадянство України.
Головне Управління Державної міграційної служби України в Автономній
Республіці Крим активно реалізує державну міграційну політику, спрямовану
на забезпечення ефективного управління
міграційними процесами. Так станом на
01.07.2012 на обліку в Головному управлінні знаходиться 17574 іноземних громадянина. Постійно проживають 14875
іноземних громадян, найбільшу кількість
з них складають громадяни Російської Федерації 9961, Республіки Узбекистан 2173,
Республіки Вірменія 524, Республіки Білорусь 308, особи без громадянства 498.
Згідно зі статтею 4 Закону України «Про
імміграцію» квотові категорії іммігрантів
становлять 1511 (іноземні інвестори - 5,
повнорідні брати чи сестри, дід чи баба,
онуки громадян України - 870, особи, які
раніше перебували в громадянстві України
- 4, батьки, чоловік (дружина) іммігранта
та його неповнолітні діти - 619, біженці, а
також їхні батьки, чоловіки (дружини) та
неповнолітні діти, які проживають разом з
ними - 13). Позаквотові категорії іммігрантів складають 13364 (один з подружжя,
якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад 2 роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян
України – 6714, особи, які є опікунами чи
піклувальниками громадян України, або
перебувають під опікою чи піклуванням
громадян України – 13, особи, які мають
право на набуття громадянства за територіальним походженням – 6634, особи, імміграція яких становить державний інтерес для України – 3). Найбільша кількість
іноземців мешкають у м. Сімферополі
- 4267, Ялті -1612, Феодосії -1335, Сімферопольському районі -1610, Сакському районі -1065.
На обліку тимчасово перебуває 2699 іно-

Автономної Республіки Крим.
Автономна Республіка Крим має символи: Герб, Прапор та Гімн.
Населення Криму на 1 листопада 2011
року складає 1 млн. 953,9 тис. чоловік.
У тому числі економічно активного населення 964,7 тис. чоловік або менше, ніж
50% від загальної чисельності населення.
Численність населення столиці автономії
складає 354 516 тис. чоловік.
В адміністративному відношенні територія республіки складається з 14
районів та 16 міст, в тому числі 11 республіканського підпорядкування, 3
внутріміських районі м. Сімферополя, 243
сільських рад, 1021 населених пунктів, з
них 72 – міських, 949 – сільських.
Столицею Автономної Республіки Крим
є м. Сімферополь.
За даними перепису населення в
республіці мешкає біля 130 етнічних
груп, більшість з яких є росіяни, українці
і кримські татари.

даний час до апарату Головного управління прийнято 197 працівників, що становить 78,0% від загальної численності.
На даний час на всі вакантні посади здійснено підбір кадрів та на виконання Указу Президента «Про засади запобігання
та протидії корупції» Головне управління
на кандидатів проводить спеціальні перевірки.
Незважаючи на реорганізацію служби,
підрозділами Головного управління з початку поточного року виявлено 453 нелегальних мігрантів, видворено за межи
країни 423, з них 24 в примусовому порядку, 12 скорочено термін перебування,
278 заборонено подальший в’їзд до України. За порушення законодавства про
правовий статус іноземців в автономії та
протидії незаконної міграції до адміністративної відповідальності за ст.ст. 203206 КУпАП притягнуто 2135 громадян.
Головне управління Державної міграційної служби України в Автономній
Республіці Крим тісно взаємодіє з Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіці Крим, представництвом
Президента України в Автономної Республіці Крим, Головним управлінням МВС
в Автономної Республіці Крим та іншими
органами влади.
З метою організації і забезпечення особистого прийому громадян, сприяння
забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян та належної реалізації Закону України «Про звернення громадян»
при Головному управлінні ДМС України
в Автономній Республіці Крим заснована
громадська приймальня та затверджено
Положення про ії функціонування.
Завдяки професійним та діловим якостям працівників Головного управління
Державної міграційної служби України
в Автономній Республіці Крим, завдання, що нині стоять перед Україною, буде
успішно реалізовані.
ГУДМС України
в АР Крим

Новини з регіонів
Перший паспорт – до Дня
Незалежності у Донецьку

23 серпня начальник Головного управління ДМС України в
Донецькій області Євген Микитенко та начальник ВГІРФО
Донецького МУ ГУМВС області Людмила Наумова взяли
участь у відзначенні Дня Державного Прапора України і Дня
Незалежності України. Урочисті заходи з нагоди національних

свят пройшли на
площі біля будівлі
Донецької облдержадміністрації.
За доброю традицією керівники
області цього дня
вручили молодим
громадянам України їх перші паспорти. Подібні акції
відбулися і в інших
областях України.
Губернатор Донецької області Андрій Шишацький вручає паспорт молодій громадянці.
Начальник ГУДМС України в
Донецькій області Євген Микитенко привітав молодь з отриманням паспорта громадянина
України.
ГУ ДМС
у Донецькій області

На Буковині знайшли
«Джерело толерантності»

Свідками незвичного дійства,
приуроченого дню корінних народів світу та закриттю 16-го
дитячого міжнаціонального табору «Джерела толерантності»,
стали нещодавно чернівчани
– просто посеред буковинської
столиці юні вихованці табору
витанцьовували у дружньому
інтернаціональному колі під
запальні румунські, єврейські,
грецькі, гуцульські, вірменські
мелодії.
Того дня багатонаціональні
Чернівці відвідав Глава Вірменської Апостольської церкви і
Верховний Патріарх всіх ві-

рмен, католікос Гарегін ІІ, тож
вірменський танок «Лорке» діти
виконали саме на його честь.
А після танцювального флешмобу вони взяли участь у квесті «Інтернаціональні Чернівці»,
під час якого відвідали найвідоміші місця полікультурного
міста, пов’язані історією різних
етнічних громад.
Вочевидь, місце проведення
табору організатори обрали невипадково, адже Буковина та
Чернівці здавна славляться традиціями мирного співіснування
та релігійної терпимості різних
етносів. Й саме такі риси волонтери та вихователі табору
намагаються прищепити своїм
підопічним. За своєрідну вакцину проти ксенофобії, расизму
та хибних міжнаціональних стереотипів вони обрали метод «занурення» у культуру та звичаї
різних народів: починаючи від
ранкового підйому і завершуючи вечірньою дискотекою підлітки знайомляться з музикою,
образотворчим мистецтвом, мовою, фольклором, історією, релігією, ремеслами, кулінарними
традиціями та навіть національ-

ним спортом щодень нової країни. «Дітям це дуже цікаво, - каже
директор, колишній чернівчанин,
керівник Конгресу національних
громад України Йосип Зісельс,
- адже для них це як гра. Причому вони є не просто глядачами,
а самі кожного разу наче стають
представниками іншого народу.»
Цього року у гірській Вижниці
відпочивали та здобували перші
уроки інтернаціональної дружби
білоруси, болгари, вірмени, греки, євреї, кримські татари, німці,
поляки, росіяни, румуни та, звісно, українці. До цієї дружньої
строкатої компанії приєднались

також шукачі притулку та біженці, які потрапили в Україну з
Афганістану, Ірану, Киргизстану,
Узбекистану й Таджикистану. «І
це невипадково, - каже Йосип Зісельс, - адже за спостереженнями
багатьох громадських організацій, що переймаються міжетнічними стосунками, останніми
роками в Україні збільшилась
кількість проявів ненависті саме
до мігрантів та біженців.»
Шістнадцятилітній Кямран Зіяутдин Нурі (на фото) та тринадцятирічний Фахріддин Камілов
обидва родом з Узбекистану, й
зараз мешкають зі своїми родинами у Харкові. В кожного за спиною драматичні дитячі спогади
про міжетнічне протистояння на
батьківщині, проте хлопці мріють
коли-небудь повернутися на батьківщину. Допоки ж вони вдячні
долі за можливість безпечно жити
і навчатися в Україні та знаходити нових друзів, як от цього літа
у Вижниці.
М.А. Пюро
позаштатний власкор
газети “Міграция”
ДМС України
в Чернівецькій області
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Н.АЗАРОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ОДЕССКОМ ПОРТУ

14 августа, в ходе рабочей поездки в Одессу глава украинского правительства Николай
Азаров посетил строящийся в
Одесском порту глубоководный контейнерный терминал
«Карантинный мол». Кортеж
премьер-министра
подъехал
непосредственно к новому причалу, который возводится на
намывной территории, и Николай Янович имел возможность
лично наблюдать за работой
земснаряда, плавучих кранов,
мощных бульдозеров и другой
техники. Проект строительства
терминала, общей стоимостью
около полумиллиарда долларов, Одесский порт реализует
на долевых началах с немецким
инвестором, компанией «ГПКУкраина».
Во время презентации проекта главе правительства и
сопровождавшим его лицам,
начальник Одесского порта
Юрий Васьков сделал акцент
на неоценимой роли будущего
терминала в сохранении Украиной конкурентных позиций на
рынке контейнерной перевалки
Средиземного и Черного морей.
По словам Ю.Васькова, ввод в

строй терминала «Карантинный
мол» позволит Одесскому порту
принимать самые современные
суда-контейнеровозы,
заходящие в Черное море, и довести
объем перевалки контейнеров до
уровня 1,2 млн. TEU, что сопоставимо с успехами нынешнего
лидера – румынского порта Констанца.
Также начальник ГП «ОМТП»
информировал премьера о ходе
реализации других инвестиционных проектов порта, в частности, о строительстве зернового терминала на Карантинном
молу, инвестором которого вы-

Благодійний Фонд допомоги
біженцям і переселенцям

«СПІВЧУТТЯ»

ступает компания «Олимпэкс
Купе Интернешнл» совместно с
американским зерновым кооперативом CHS Inc.
В коротком выступлении перед прессой Николай Азаров
назвал проекты, реализуемые
в портах Одессы и Южного –
«ярким примером политики
развития нашей страны», призвал портовиков и инвесторов
ориентироваться на масштабы
порта Сингапур и пообещал
одесситам к 2015-му году новый аэропорт.
пресс-служба
ГП «ОМТП».

«Адаптационный
центр «ВИТА»

Проект «Толерантность»
Подводим
итоги
Последняя неделя августа не-

сет с собою завершение очень
интересного и результативного
грантового проекта «Толерантность» для адаптационного центра «ВИТА», принадлежащего
БФ «Сочувствие», финансируемого Датским Советом по делам
беженцев в Украине. Центр посещают дети-беженцы, проживающие в Пункте временного
размещения беженцев г. Одессы.Благодаря данному малому
грантуу детей-беженцев, проживающих в ПВРб, появился
видеозал, где они с удовольствием смотрят мультики и познавательные фильмы. Так же у них
была возможность посещать самые интересные выставки и музеи города Одессы. Они были в
дельфинарии, участвовали в го-

родских праздниках. Для детейбеженцев проводились тренинги
по украиноведению, здоровому
образу жизни и гигиене, по правам ребенка, а так же с ними работали психологи. Дети узнали
очень интересные факты из истории Украины, побывали в городском Доме труда, где знакомились с профессиями. Сотрудники
и волонтеры БФ «Сочувствие»

на протяжении всего проекта
старались уделить внимание
каждому ребенку, проживающему в Пункте. И мы надеемся
на дальнейшее сотрудничество
с организациями, призванными
поддерживать беженцев.
Елена Хван
исполнительный
директор
БФ «Сочувствие»

Прес-конференція з питань оформлення
паспортів та реєстрації місця проживання

У Київі в медіа-холі інформаційного агентства «Українські
національні новини» відбулася
прес-конференція на тему: “Чи
буде спрощено процедуру отримання паспорту громадянина
України?”. Про нововведення
громадськість інформували перший заступник директора Департаменту паспортної роботи
та громадянства ДМС України
Тетяна Нікітіна та заступник
начальника Управління паспортної роботи, громадянства

та реєстрації фізичних осіб
ДДГІРФО МВС України
Алла Чередніченко.
З 1 серпня підрозділи Державної міграційної служби
України розпочали роботу
з видачі паспортів громадян
України, реєстрації місця
проживання фізичних осіб,
а також виконання інших
функцій, визначених законодавством України про громадянство
та імміграцію (до цього часу ці
функції виконували підрозділи
МВС).
Наразі внесено ряд змін у законодавство України, спрямованих
на суттєве спрощення процедур
реєстрації місця проживання фізичних осіб та оформлення паспортів громадян України.
- Затверджено також нові правила оформлення і видачі паспорта

громадянина України. Зокрема,
змінено процедуру видачі паспорта - відтепер документи для
оформлення паспорта громадянина України подаються безпосередньо до територіальних підрозділів ДМС, а не до житлових
контор, як було раніше
Паспорт громадянина України
оформлюється протягом одного
місяця з моменту подання громадянином відповідної заяви до
підрозділу ДМС України за місцем проживання.
УЗГ МВС України

Телефони «гарячої лінії»:
ДМС України (044) 383-76-26;
ГУ ДМС України в Одеській
області - (048) 779-48-02
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У Держа в н і й п р и ко рд о н н і й с лужб і Ук р а ї н и

Державна прикордонна служба України
Українські олімпійці-прикордонники
з честю повернулися на Батьківщину

15 Серпня 2012 в аеропорт
«Бориспіль» вже в повному
складі прибула олімпійська
збірна України. Серед олімпійців, які відстоювали честь

нашої держави на ХХХ літніх
Олімпійських іграх у Лондоні,
були й представники Держприкордонслужби України – Василь
Ломаченко, Олександр Усик, які

здобули золоті медалі у боксі, та
Денис Беринчик, який також у
боксі отримав срібну нагороду.
Загалом із 20 олімпійських нагород, що їх завоювали українські спортсмени, - 6 медалей
(2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові) отримали спортсмениприкордонники. Ольга Саладуха стала бронзовою призеркою
у легкій атлетиці (потрійний
стрибок), Єлизавета Бризгіна та
Христина Стуй додали до своєї
скарбнички бронзові медалі у
легкій атлетиці (4Х100м).
Усього в Олімпіаді, що проходила в Лондоні, взяли участь 18
спортсменів, які є представниками Державної прикордонної
служби України.
www.pvu.gov.ua

Поблизу українсько-польського
кордону спинили 3 громадян Грузії

невідомих поблизу кордону, вже
за кілька хвилин виявив та затримав трьох чоловіків, які швидко
рухалися у напрямку українськопольського кордону. Порушниками, які незаконно спробували перетнути лінію рубежу, виявилися
громадяни Грузії. Під час проведення фільтраційних заходів встановлено, що усі вони мали намір
потрапити до Польщі, а згодом і до
Швеції з метою працевлаштування.
Затриманих доставили до відділу
прикордонної
служби
для з’ясування обставин правопорушення
та
складання
Прикордонники Мостиського грантів із Грузії.
адміністративно-процесуальних
загону затримали учора поблизу Наряд відділу «Шегині», отрикордону групу нелегальних мі- мавши
інформацію про появу документів.
www.pvu.gov.ua

Двох громадян Сомалі та двох громадян Судану
прикордонники затримали на Луганщині
Громадянина України, який перевозив двох громадян Сомалі та
двох громадян Судану, затримали на Луганщині прикордонники
відділу «Краснодон».
Опівночі спільно з представни-

ками ДАІ, зупинивши на дорозі
Великий Суходіл – Нова Світлівка автомобіль «ВАЗ» української
реєстрації, правоохоронці виявили
чотирьох громадян африканської
зовнішності. На прохання пред-

ставити на перевірку паспортні
документи, їх у осіб не виявилось.
Відносно громадянина України
порушена кримінальна справа за
ознаками злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від
семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з
конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення
злочину та з конфіскацією майна.
www.pvu.gov.ua

Зниклого хлопчика, знайшов прикордонний собака

На Сумщині 03 Серпня 2012
прикордонний пес допоміг знайти 7-го хлопчика, який зник.
Проживав малюк в селі Петров-

ське Білопільського району.
Інформація про зниклу дитину надійшла охоронцям кордону
від співробітників міліції. Правоохоронці здійснювали пошук
хлопчика, проте знайти його не
вдавалося. Саме тому вирішили
залучити до пошуку прикордонного собаку з кінологом. Вже за
декілька годин пес вивів шукачів
на околицю населеного пункту, де
знаходилися покинуті будівлі. В

одній з них і знайшли хлопчика.
Наразі співробітники міліції встановлюють причини втечі чи зникнення дитини з дому.
Прикордонні собаки неодноразово допомагали знайти зниклих
дітей. Нагадаємо, що на початку
червня в місті Котовськ Одеської області прикордонний пес
Вальтер допоміг знайти 3-річного
хлопчика.
www.pvu.gov.ua

Українця на приватному літаку
спіймали у прикордонній зоні

Жителя прикордоння за порушення правил прикордонного
режиму затримали прикордонники Харківського загону.
Правоохоронці відділу «Веселе» затримали громадянина
України, який на літаку BEKAS
X-32 без бортового номера, здійснював проведення авіаційних
робіт по хімічній обробці полів
без узгодження з Адміністраці-

єю ДПСУ та Украерорухом.
Правопорушника було притягнуто до адміністративної
відповідальності за порушення
прикордонного режиму, представником Украероруху складено процесуальні документи
за статтєю 111 ч.5 КУпАП «Порушення правил безпеки польотів». Транспортний засіб передали представникам СБУ.
www.pvu.gov.ua

Сирійців з подвійними
документами затримали
в аеропорту Борисполя

Минулої п’ятниці в аеропорту
«Бориспіль», під час оформлення пасажирів, що прямували до
Стокгольму, прикордонники затримали двох чоловіків. Вони
надали для контролю підроблені
паспортні документи -громадян
Туреччини. Охоронці кордону з’ясували, що в документах
замінено фотокартки власників.
Втім, згодом, правоохоронці
знайшли в мандрівників інший
пакет документів – повністю
підроблені турецькі службові
паспорта. Як пояснили 33 та
48-річний
затримані,
вони
є громадянами Сирії, а по
підроблених документах нама-

гались потрапити до Швеції, де
проживають їхні родичі.
www.pvu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники
затримали 7 афганців,
серед яких була вагітна жінка

Відразу 7 громадян Афганістану затримали у суботу прикордонники Чопського загону
на ділянці відділу «Новоселиця», що на Закарпатті.
Прикордонники виявили та
зупинили порушників за 15
метрів від лінії рубежу. Серед
затриманих було двоє
дорослих , четверо підлітків
та дитина 2 років. Крім того
з’ясувалося, що жінка була
вагітною на сьомому місяці, і

коли їй стало погано і вона не
могла йти, провідники, які доправили їх до кордону, покинули їх у лісі та зникли. Вагітну
жінку прикордонники доправили до лікарні, де її надали медичну допомогу.
Затриманих афганців доправили до відділу для з’ясування
обставин порушення та встановлення причетних до даного
правопорушення.
www.pvu.gov.ua
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Газета «Миграция» в рубрике «Открытая трибуна» начинает
обсуждение темы: «Нужна ли Украине миграционная амнистия?»
Всех желающих высказать свое отношение к данной проблеме,
просим направлять свои письма на электронный адрес газеты:
timwik@ukr.net
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Обратная
связь

Нужна ли Украине МИГРАЦИОННАЯ АМНИСТИЯ?
МНЕНИЕ:

Віктор Шейбут,
Перший заступник
Голови ДМС України

За часів незалежності міграційна
амністія в Україні не оголошувалися
жодного разу, необхідність її проведення
не викликає сумнівів.
Практика оголошення міграційних амністій застосовується
у багатьох державах світу і приносить безсумнівну користь, як
для суспільства, так і для самої
держави, що оголошує амністію.
Подібні акції допомагають легалізувати перебування на території держави осіб-іноземців, які з
різних причин не виконали національне законодавство з питань
в’їзду та перебування іноземців
на території держави.
Відомо, що у більшості ви-

Позиції Державної
прикордонної служби
щодо доцільності
проведення в Україні
міграційної амністії

тверджується прикордонними відомствами суміжних країн.
Стверджувати, що нелегальна
міграція через територію України
припинилася, не можна. Злочинні
угруповання продовжують
використовувати територію
України для переправлення
нелегальних мігрантів до
країн ЄС, про що свідчить
кількість затримань за порушення правил перебування в
Україні у січні–червні 2012
року – 491 особа, що майже
вдвічі більше порівняно з
аналогічним періодом 2011
року – 251.
Також спостерігається реструктуризація потоків нелегальних мігрантів через
територію України. Кількість
мігрантів з традиційних країн міграційного ризику сутС.М. Астахов
тєво зменшилася, зокрема з
Помічник Голови
Пакистану, Китаю, В’єтнаму,
Державної прикордонної
Індії, Бангладеш, а потік грослужби України
мадян Сомалі – зріс. Якщо в
2011 році за січень-червень
Моніторинг обстановки, що було затримано 65 громадян Сосклалася на державному кордо- малі, то за аналогічний період
ні за минулі роки, свідчить про 2012 року – 102 особи.
Слід зазначити, що частка зазменшення кількості виявлених
прикордонним відомством не- триманих прикордонним відомзаконних мігрантів. Так, лише ством нелегальних мігрантів від
упродовж 2011–2012 років кіль- загальної кількості затриманих на
кість затриманих та недопуще- території України іншими правоних на територію України неле- охоронними органами, такими як
гальних мігрантів зменшилася МВС та СБУ, становить щорічно
на 13% (за січень–червень 2012 близько 15–20%, а тому одногороку було затримано загалом лосно дійти висновку з приводу
3539 осіб, хоча за аналогічний доцільності проведення в Україні
міграційної амністії було б недоперіод 2011 року – 4055 осіб).
Тенденція до зменшення за- речно з огляду на те, що основне
тримань стосується і кількості навантаження щодо міграційних
затриманих нелегальних мі- процесів в Україні несе Державна
грантів на кордонах з країнами міграційна служба.
С.М. Астахов
Європейського Союзу, що під-

падків особи, які нелегально
перебувають на території тієї
чи іншої держави, змушені працювати у тіньовому бізнесі та
користуватися послугами, які
надаються із порушенням законодавства. Міграційна амністія
повинна стимулювати легалізацію тіньового бізнесу в якому
залучені іноземці, та зниження
рівня злочинності у цій сфері.
Враховуючи те, що за часів незалежності міграційна амністія в
Україні не оголошувалися жод-

ного разу, необхідність її проведення не викликає сумнівів.
Разом з тим, вкрай важливо виважено підійти до встановлення
конкретних умов такої амністії,
зокрема в частині визначення
критеріїв, яким повинна відповідати особа, що претендуватиме
на амністію, а також механізми
перевірки достовірності даних,
наданих до міграційної служби,
щодо особи, яка претендує на
амністію.
В. Шейбут

Россия готовит
амнистию для мигрантов

Державна прикордонна служба України в межах визначених
повноважень вживає системних заходів з протидії незаконній міграції.

В России разрабатывается проект закона о миграционной амнистии. За эту работу взялся
фонд «Миграция XXI век». Затем документ будет представлен правительству.
В основном амнистия будет рассчитана на трудовых мигрантов,
хотя разработчики настаивают,
что «прощение» должны получить и те, кто давно живет в
нашей стране и хочет получить
российское гражданство, сообщает «Российская газета».
Одна из самых больших проблем сегодня это огромное
количество нелегальных трудовых мигрантов в стране. По
оценкам Федеральной миграционной службы, их примерно 5 миллионов. Независимые
эксперты утверждают, что в
два раза больше - они ориентируются на объем денежных
переводов из России в страныдоноры рабочей силы.
Один из способов решения
этой проблемы, опробованный
многократно во многих странах, так называемая миграци-

онная амнистия. Суть ее в том,
что мигрант с просроченными
разрешительными документами,
но не имеющий иных нарушений
может в определенное время добровольно «сдаться» властям и
получить легальный статус.
По данным вице-президента фонда «Миграция XXI век» Наталии
Власовой, с 1980 по 2005 год в
мире было проведено более 25 таких акций, в результате которых
смогли перейти на легальное положение 6 миллионов иностранных работников. В нашей стране
миграционная амнистия готовилась в 2005 - 2006 годах, но так
и не состоялась. Необходимость
в ней тогда отпала, так как были
внесены существенные поправки
в Закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». Благодаря либерализации законодательства и
введению большой квоты на иностранную рабочую силу в 2007
году более 2,2 миллиона человек
получили разрешение на работу и
закрыли все свои проблемы.
www.ridus.ru

Публикуем последние
отзывы читателей
на тему:
« Нужна ли Украине
МИГРАЦИОННАЯ
АМНИСТИЯ?».
Присоединяйтесь к обсуждению и вы.
Пишите на

timwik@ukr.net

Сергей
Амнистия выгодна государству. Украина ежегодно недополучает налогов от нелегальных мигрантов на сотни тысяч
долларов.
Марина
А вы не боитесь, что завтра к
нам переедет весь Афганистан,
Ангола, Сомали и др…, потому
что мы одних будем амнистировать, а на их место немедленно станут прибывать новые?
Елена
Для того, чтобы навести порядок в сфере трудовой миграции, нужно сначала амнистировать нелегалов. Мы должны
простить и понять тех людей,
которые действительно давно
живут и работают в Украине,
но они хотят работать легально и платить налоги.
Павел
Миграционная амнистия будет
способствовать наведению порядка, потому что мы, наконец,
поймем, сколько у нас мигрантов.
Аноним
Миграционная амнистия это
вредная идея.
Артур
На нелегалах кормятся все
кому не лень — пограничники,
милиция, миграционная служба. Для них, чем больше нелегалов — тем лучше.
Ирина
Процесс миграции не должен
быть стихийным и вызывать
чувство страха у населения.
Необходимо этим процессом
управлять.
Светлана
Я думаю, если нелегалы перейдут на легальное положение,
то порядка будет больше, чем
если останутся на нелегальном.
Джек
Я правильно понял суть амнистии, она в том, что мигрант
с просроченными разрешительными документами, но не
имеющий иных нарушений,
может в оговоренный срок добровольно прийти с повинной
и получить легальный статус?
Михаил
Какая амнистия у нас у самих
работы нет, зато еще добавятся
конкуренты.
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Тру д о в і м і г р а н т и

Представитель ООН похвалил
трудовое законодательство Украины

Создание законодательной
базы, соответствующей международным стандартам, в сфере
трудовых отношений и предоставлении социальных услуг, является результатом повышения
согласованности и слаженности
государственных органов Украины за последние три года.

Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Оливье
Адам.
Он также отметил важность того,
что многие законы, в создании
которых была задействована система ООН, соответствовали соглашению об ассоциации ЕС с
Украиной, и все без исключения

Німці бояться мігрантів

Іноземні фахівці можуть зайняти робочі місця в Німеччині. Саме тому майже третина
німців негативно ставиться до
припливу робочої сили з країн
єврозони, охоплених фінансовою кризою.
Згідно з опублікованими результатами опитування, 54%
з більш 1000 опитаних німців
висловилися за те, щоб уряд
сприяв притоку кваліфікованих
фахівців.
Натомість 30% респондентів,

Куда хотят
и готовы переезжать
украинцы
В Украине наблюдается существенная диспропорция на
рынке труда. По данным портала hh.ua, в первом полугодии
2012 года 58% всех вакансий
предлагали в столице, следующий за ней Донецкий регион —
это только 7% вакансий.
Суммарно на долю первых
пяти (после столицы) регионов
приходится еще четверть всех
вакансий. Таким образом, на
остальные 19 областей и Крым
приходится только 17% предложений о работе.
В свою очередь самыми популярными регионами для украинцев, работающих в офисах,
остаются страны Западной Европы, Россия. Несколько менее
популярны США и Канада.
Украина как работодатель —
не очень привлекательная страна. Из тех, кто хочет работать в
нашей стране, 94% уже проживают тут, и только 6% готовы
рассматривать предложения для
переезда из-за границы.
delo.ua

як правило, громадян без вищої
освіти, висловили побоювання,
що приїжджі займуть їхні робочі
місця, повідомляє Еuromag.
У минулому році кількість
мігрантів, які приїхали на заробітки до Німеччини досягла історичного максимуму. На це, перш
за все, вплинула криза в Європі.
До Німеччині тоді приїхали громадяни з Іспанії, Італії та
Греції, які були охоплені кризою
і безробіттям.
Цікаво, що останній приплив

- международно-правовым обязательствам государства.
Вместе О.Адам указал, что
трудности еще остаются в выполнении Украиной
обязательств, взятых страной в
рамках Целей развития тысячелетия, в частности, обеспечения
гендерного равенства и вопросы, связанные с ограничением
распространения ВИЧ / СПИДа
и туберкулеза.
Кроме того, координатор системы ООН отметил, что Украина
не имеет идеальной системы
предоставления убежища, хотя в
стране проживают две с половиной тысячи беженцев.
О. Адам также отметил, что с
минимальными ресурсами легко
достичь результатов в ювенальной юстиции и превентивной
системе предупреждения пыток,
ограничение распространения
туберкулеза в проведении иммунизации населения.
zib.com.ua
мігрантів збільшився на цілих
90%, порівняно з 2010 роком.
Що стосується Апеннін і Іберійського півострова, то звідси
кількість мігрантів збільшилась на 30 і 52%, відповідно.
Нагадаємо, що з 1 серпня в
Німеччині впроваджують так
звану "синю карту" (Blue Card),
завдяки якій правила працевлаштування у ФРН для висококваліфікованих мігрантів з країн не членів ЄС будуть значно
простішими.
"Німеччина потребує кваліфікованих фахівців, які відіграють важливу роль для економічного зростання і добробуту
нашої країни. Враховуючи демографічну ситуацію, ми все
сильніше стаємо залежними
від іноземної робочої сили", заявив віце-канцлер, міністр
економіки і нових технологій
Філіп Реслер.
Берлін вже зараз намагається вирішити проблему з браком
робочої сили. Введення Blue
Card полегшить умови імміграції для висококваліфікованих
фахівців з країн, які не є членами ЄС.
http://ipress.ua

Европейцы уезжают
на работу в Норвегию

Число трудовых мигрантов, приехавших в Норвегию
из западноевропейских стран,
увеличилось в прошлом году
больше чем на 26 000 человек.
Украинские "заробитчане"
смогут легализоваться в Италии
Исследователь Юн Рогстад
оценивает прирост трудовой
миграции в 11% и прогнозирует, что приток рабочей силы
из Западной Европы продолжит расти, сообщает Russisk
Portal.
"Норвежская
экономика
отличается от экономик других европейских стран. Люди
устанавливают контакты с
теми, кто уже работает в Норвегии, и узнают, что это неплохое место, где можно найти работу. И кроме того, путь
домой достаточно короток",
- объясняет тенденцию Рогстад.
Ситуация на европейском

рынке труда продолжает ухудшаться
Среди трудовых мигрантов
лидируют шведы и поляки, за
которыми следуют литовцы
и датчане. Пока мигранты из
Испании, где уровень безработицы достиг 25%, отстают
от других европейцев. Тем не
менее, в прошлом году в Норвегию приехало 2 245 испанцев – на 400 человек больше,
чем в 2010 году.
http://ubr.ua

На Івано-Франківщині
створили центр
підтримки трудових
мігрантів
В Івано-Франківській області створено центр підтримки
трудових мігрантів. Про це повідомив в ефірі одного з місцевих телеканалів депутат ІваноФранківської облради Тарас
Парфан, передає УНН.
«На сьогоднішній день в ІваноФранківській області вперше
створено центр підтримки трудових мігрантів. Це є громадська організація, яка має на меті
через співпрацю з обласною
радою вирішувати ряд проблемних питань, які виникають у трудових мігрантів», - сказав він.
За словами Т.Парфана, нині
уже налагоджено усні контакти
з громадськими організаціями
українців за кордоном.

«Вони (мігранти - ред.) хочуть
вертатися сюди. Через центр
підтримки ми маємо на меті допомогти цим людям прийняти
рішення і створити тут сприятливі умови для повернення наших земляків додому», - пояснив Т.Парфан.
Центр підтримки трудових мігрантів знаходиться за адресою
– м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 38.
Як повідомляв УНН, на ІваноФранківщині перевірять дотримання прав трудових мігрантів
За неофіційними даними, на
заробітках за кордоном перебувають близько 200 тис. жителів
Прикарпаття.
Джерело: УНН

У Львівській
області створять
інформаційний
центр для трудових
мігрантів

20 серпня, у Львівській облраді
відбулося обговорення концепції
консультаційно-інформаційного
центру - «єдиного вікна» для
українських мігрантів і членів
їхніх родин.
Ця ініціатива є однією з основних в проекті обласної програми підтримки трудових мігрантів на 2012-2015 роки.
Такий консультаційно - інформаційного центр, за попередніми уявленнями фахівців, мав би
бути багатопрофільною інституцією, в якій кожен українець,
який планує виїхати за кордон на
заробітки, перебуває там чи повернувся в Україну, а також члени його родини, могли отримати
фахову консультацію і допомогу

з будь-яких соціально-правових,
психологічних,
економічних,
освітньо - культурних питань.
Подібні структури, як зазначають організатори, успішно діють
в країнах Європи, до прикладу, у
Португалії, за ініціативою португальської влади.
Засідання круглого столу транслювалося в режимі онлайн на
сайті МІОК, на якому можна
залишити свої зауваження, за
допомогою чату. Після круглого столу збір пропозицій та їх
обговорення відбудиться на міграційному порталі Навігатор.
На цьому ж порталі триватиме
постійний моніторинг розробки
програми.
ZAXID.NET.

Италия открывает двери для
квалифицированных трудовых мигрантов
В Италии вступила в действие
программа Европейского Союза “Голубая карточка ЕС” - о
найме высококвалифицированных специалистов из третьих
стран.
Программа
устанавливает
льготы при оформлении на
работу на льготных условиях
граждан стран, не входящих в
Европейский Союз. Согласно
этой программе, предусматривается прием на работу неограниченного числа трудовых
мигрантов, вне регулируемых
потоков иностранной рабочей
силы и сверх установленных
квот, и круглогодично.
Речь идет о квалифицированных работниках, окончивших
помимо средней школы, как
минимум полный трехгодичный университетский или институтский курс обучения, или
трехгодичный курс обучения в
среднем специальном учебном
заведении, и получивших квалификацию, официально признанную Италией.
Высококвалифицированный
иностранный работник, же-

лающий получить вид на жительство в Италии для ведения
трудовой деятельности, должен
предоставить
компетентным
органам трудовой договор с минимальным сроком в один год и
годовым заработком в тройном
размере по сравнению с необлагаемой налогом минимальной
заработной платой, то есть 24
тысячи евро в год до вычета налогов.
Высококвалифицированным
работникам, въехавшим в Италию по туристической или
учебной визе, предоставлено
право на месте поменять ее на
долгосрочную, от одного до
двух лет, трудовую визу, при наличии контракта с потенциальным работодателем.
ГАБiзнесIнформ

Міграційні тенденції в Україні та світі
МИД освободил украинских
детей из визового плена

Министерство иностранных
дел добилось выдачи виз детям, которые застряли на границе Македонии и Болгарии
из-за неправильно оформленных виз.
Об этом «Украинской правде»
сообщил спикер МИД Александр Дикусаров.

«После вмешательства МИД
группу детей пропустили на
территорию Болгарии. Коллективу были выданы бесплатные
визы», - рассказал он.
«В сопровождении украинского консула они продолжили
движение в сторону Румынии,
а затем пересекли БолгарскоРумынскую границу и в сопровождении украинского консула
в Румынии двигаются к границе с Украиной», - рассказал Дикусаров.
По его словам, в ближайшее
время творческий коллектив в
составе 24 чяеловек, из которых 11 - это дети, доберется до
Украины.
Раньше сообщалось, что 30
украинских детей долго держали на границе Македонии
и Болгарии из-за неправильно
оформленных виз.
Украинская правда

В Украине вступил в силу закон №5088-VI “О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно регистрации места жительства и
места пребывания физических
лиц в Украине”. Закон опубликован в издании “Голос Украины”.
Согласно закону, регистрация
места проживания или места

Спортсмен без
гражданства бежал
олимпийский марафон

Украина и Корея в октябре текущего года планируют подписать
соглашение о введении упрощенного визового режима для
владельцев служебных паспортов. Об этом говорилось во время встречи Премьер-министра
Украины
Николая
Азарова
и Уполномоченного Президента Республики Корея Ли
Дже О, сообщили СУДЕБНОЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ в
пресс-службе КМУ.
По словам Николая Азарова,
сейчас актуально подписание
соглашения между Украиной и
Кореей о либерализации визового режима. Он проинформировал своего корейского коллегу
о том, что безвизовый режим
Украины установила с более 20
странами.
“Сейчас мы заканчиваем переговорный процесс об установ-

В заключительный день
Олимпийских игр в Лондоне
среди участников марафона
был 28-летний Гуор Мариал,
которому
Международный
олимпийский комитет разрешил представлять самого себя.
Мариал родился в месте, которое сейчас является частью
Южного Судана, ставшего независимым совсем недавно.
В этой стране еще нет своего
Олимпийского комитета.
Десять лет назад во время
гражданской войны в Судане
Гуор Мариал сбежал из лагеря
беженцев и покинул страну.
В этом конфликте погибли 28
членов его семьи, а сам он не
виделся с оставшимися в живых родственниками почти 20
лет.
По словам Мариала, бег всегда помогал ему уйти от опасности и спасти свою жизнь.
sport.lb.ua

тельной защите, удостоверение
личности, которой предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в
Украине.
Законом, в частности, установлено, что гражданин Украины,
иностранец или лицо без гражданства, постоянно или временно проживающее в Украине,
обязаны на протяжении 10 дней
после прибытия в новое место
проживания зарегистрировать
место проживания.
Регистрация места жительства
осуществляется в день предоставления лицом документов.
Регистрация места проживания по заявлению лица может
быть осуществлена с одновременным снятием с регистрации
предыдущего места жительства.
Обозреватель

Мигрантов в ЕС привлекают
Франция и Германия
Франция пользуется в Евросоюзе наибольшей популярностью среди желающих получить
убежище. Как отмечается в обзоре, составленном Евростатом,
Франция за первый квартал
2012 г. получила 14 845 прошений о предоставлении убежища.
На втором месте находится Германия (14 285), далее следуют
Швеция (7565), Бельгия (7330) и
Великобритания (6385). Меньше
всего ходатайств (15) получила
Эстония. Словения (50), Латвия
(65) и Литва (110) также не пользуются популярностью.
В общей сложности жители
третьих стран в первом квартале подали странам Евросоюза в
общей сложности 69 335 ходатайств о предоставлении убежища. Между тем, напомним,
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Украина и Корея упростят
визовый режим для чиновников

В Украине изменен порядок
регистрации места жительства
пребывания лица,
внесение сведений
о месте жительства
или месте пребывания с указанием адреса жилья
одного лица или
адреса специализированного социального учреждения, учреждения
социального
обслуживания и социальной защиты.
Документы, в которые вносятся
сведения о месте жительства и
месте пребывания лица, паспорт
гражданина Украины, временное удостоверение гражданина
Украины, удостоверение на постоянное проживание, вида на
жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности,
которая нуждается в дополни-
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ранее сообщалось, что граждане
РФ оказались на втором месте
по числу поданных в прошлом
году прошений о предоставлении убежища в странах Евросоюза. Возглавили список,
подготовленный европейским
статистическими бюро Евростат, жители Афганистана.
Согласно данным Евростата,
которые передают интернетСМИ, афганцами в 2011 году
было подано свыше 28 тысяч
заявлений (9% от общего числа) на предоставление убежища
в ЕС. Россияне подали более 18
тысяч заявлений. Далее в списке
значатся Пакистан и Ирак — более 15 тысяч, Сербия — около
14 тысяч.
В десятку стран, граждане
которых стали просителями
убежища в ЕС, вошли также Сомали, Иран, Нигерия, Косово и
Бангладеш. Всего в 2011 году
в государствах ЕС гражданами
третьих стран было подано 303
тысячи 105 заявлений на убежище, из них были рассмотрены
положительно 59 тысяч 505 прошений, сообщил Евростат.
news.online.ua

лении безвизового режима со
странами ЕС”, - добавил Николай
Азаров.
В свою очередь Ли Дже О отметил, что 6 октября текущего
года министр иностранных дел и
торговли Республики Корея посетит с визитом Украину. В рамках
этого визита стороны готовы подписать Соглашение о безвизовом

режиме для официальных представителей государств.
“Мы надеемся, что эта работа будет продолжена, и в итоге
безвизовый режим будет установлен для всех граждан”, - подчеркнул Уполномоченный Президента Кореи.
Судебно-юридическая газета
sud.ua

События в Египте не повлияли
на отдых украинских туристов
Вооруженный инцидент на границе Египта и Израиля, который
произошел 5 августа, не повлиял
на отдых украинских туристов
в Шарм-эль-Шейхе и других
курортах региона, сообщают в
компаниях специализирующихся на египетском направлении и
добавляют, что главные курортные центры этой зоны Египта
находятся в сотнях километров
от того места, где произошло
нападение экстремистов на пограничный пункт, поэтому туристов этот инцидент никак не
коснулся.
Конечно, еще рано говорить о
какой-либо реакции со стороны
туристического рынка в Египте
на события на Синайском полуострове. Но туроператоры подтвердили, что никаких жалоб от

клиентов, отдыхающих в Египте, связанных с конфликтом на
границе, к ним не поступало.
Однако, туристам все же советуют воздержаться от поездок
за пределы курортов Египта,
указывая на то, что обстановка в
некоторых районах страны, особенно на Синае, остается сложной.
travel.obozrevatel.com

В Нью-Йорке обезвредили банду,
нападавшую на мигрантов

В американском штате НьюЙорке предъявлены обвинения
членам банды, которая нападала
на мексиканских мигрантов и

грабила их.
Как передает CNN со ссылкой
на полицию округа Вайоминг,
задержаны пять человек, в том
числе две женщины.
Кроме того, выданы ордера
на арест еще четверых их сообщников.
На счету банды, по меньшей
мере, три нападения, причем
один из пострадавших получил
травмы головы. Другой жертве
удалось рассмотреть преступников и сообщить полиции их
приметы.
korrespondent.net

Особенности миграционной политики Испании
Испания – единственная
страна Европы, выдающая
вид на жительства нелегальным мигрантам, прожившим
на ее территории 3 года.
Легализация осуществляется путем подачи заявления
в администрации по месту
жительства. Сотни тысяч
мигрантов уже воспользовались этой возможностью, и
получили европейский вид
на жительство. bigpicture.ru
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Нелегальні мігранти
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Станет ли мониторинг нелегалов
Евросоюз нашел способ
эффективным средством борьбы
противодействия нелегальной
с нелегальной миграцией в Украине?
иммиграции

Европейский союз разработал
программу, предусматривающую применение беспилотных
летательных аппаратов (БЛА)
в целях тотального отслеживания обстановки на южных рубежах ЕС. Программа Eurosur
призвана опознавать в Средиземном и Эгейском морях суда
с незаконными иммигрантами,
а также качественно дополнить
имеющиеся средства противодействия терроризму. Бюджет
Eurosur утвержден в размере
400 млн долларов, сообщила сегодня британская газета
«Mail on Sunday».
«Дроны с системами оптического наблюдения военного
назначения более эффективны,
нежели спутники или обычная
авиация», - подчеркивает издание. По его данным, БЛА стран
ЕС будут вести круглосуточное
патрулирование внешних границ союза на юге, направляя

получаемую видео и другую
информацию в центры слежения и анализа.
Eurosur призвана войти в состав агентства ЕС по охране
внешних границ - Frontex. Его
штаб-квартира находится в
Варшаве. Согласованная Еврокомиссией программа поступает на рассмотрение Европарламента.
Как
обращает
внимание
«Mail on Sunday», одной из
основных задач при развертывании системы БЛА станет
недопущение
столкновений
«дронов» с обычными самолетами. Решить эту проблему
поможет технология оперативного обнаружения воздушного
препятствия и изменения курса полета. Разработка таких
систем, предназначенных для
установки на БЛА, завершается в Великобритании и ряде
других стран ЕС, пишет газета.

В Турции работают 200 000
нелегальных мигрантов

Палата финансовой консультации независимых бухгалтеров Стамбула (İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası)
опубликовала
отчет
«Нелегальные
иностранные
рабочие и миграционные движения в Турции». Согласно документу, в Турции нелегально
работают около 200 тыс. человек. Прибыль компаний от найма
нелегальных работников за последние 15 лет составила более
22 млрд турецких лир.
С 2011 года по настоящее время число нелегальных мигрантов, пересекших границу Турции законными и незаконными
способами, составило 350 тысяч
человек. Из них 150 тысяч пересекают Турцию транзитом.
Остальные 200 тысяч нелегально
работают в различных сферах.
Заработная плата нелегальных

иностранных рабочих составляет примерно 55-60% от зарплаты
местных рабочих в аналогичном
секторе. Вместе с тем, работодателю выгоднее использовать
“нелегалов”, так как он не оплачивает страховку и подоходный
налог.
На первом месте среди странпоставщиков нелегальных мигрантов находится Грузия, за
ней следуют Азербайджан, Россия и Туркменистан. За последние 15 лет в Турцию въехало
271,2 млн иностранцев, а общее
число выехавших - 266,7 млн
человек. Разница составляет 4,5
млн иностранных граждан.
В Турции особенно много иностранцев выполняет надомные
работы в качестве сиделок для
больных и персонала по уходу
за детьми, говорится в исследовании.
www.turkishnews.ru

На сегодняшний день, в Украине всё отчётливей стала проявляться тенденция увеличения
масштабов нелегальной миграции. Только в 2011 г. количество
нелегалов в Украине составляло
55 тыс. чел., из которых удалось
депортировать на родину только
13 тыс. чел.
По сравнению с 90-ми, в течение 2000-х, нелегальная миграция в Украину выросла в два
раза. Если в 1999 г. общее количество нелегалов в Украине достигало 25 тыс. чел., то с 2005 г.
их ежегодный прирост составил
12-14 тыс. чел. Иными словами,
с целью повышения эффективности борьбы с увеличивающимися потоками нелегалов, необходимо принятие качественно
новых мер Государственной миграционной службой.
Одной из подобных мер, стало
принятие проекта распоряжения
КМУ «Об утверждении плана
мероприятий по созданию в Государственной миграционной
службе ведомственной подсистемы интегрированной межведомственной информационнотелекоммуникационной
системы контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих
государственную
границу, к 2013 году». Хотелось
бы подчеркнуть, что данный
документ нацелен на выполнение одного из положений Плана действий по либерализации
Европейским Союзом визового
режима для Украины. Согласно
документу, в рамках Государственной миграционной службы создаётся дополнительная
информационная
структура,
которая должна проводить регулярный мониторинг миграционных потоков в Украину.
Далее, на основе результатов
мониторинга будет разрабатываться миграционный профиль,
который будет включать соотношение легальной и нелегальной миграции. Планируется
создание дополнительных органов, ответственных за сбор и
анализ информации касательно
масштабов и потоков миграции.
Ко всему прочему, данная мера
была принята с подачи ЕС, для
усиления эффективности выполнения условий соглашения о
реадмиссии.
На мой взгляд, данная структура является аналитическим
центром, благодаря которому
возможно упреждение проса-

чивания нелегалов в Украину.
Однако возникает вопрос об эффективности данного средства.
С одной стороны, рассмотренная инициатива ЕС позволяет
выявлять скрытые маршруты и
перевалочные пункты нелегалов в приграничных районах, а
также предоставляет возможность провести их задержание
до того момента, пока им не
удалось переместиться в крупные города и приобрести фальшивые документы. Для данной
цели было даже создано в июне
2012г. специальное подразделение – милиция миграционного
контроля, согласно соответствующему Приказу № 142 МВД
Украины. Первое формирование милиции миграционного
контроля, которое состоит из 45
чел., уже действует на территории Закарпатья, через которое
переправляется основная масса
нелегалов в ЕС. Только за первый квартал 2012 г. в Закарпатье
было задержано 102 мигранта, а
в 2011 г. – 517 чел.
Однако наиболее проблемным
является вопрос финансирования и создания межведомственной информационно - телекоммуникационной системы. Ещё в
2008г., после ратификации Украиной соглашения о реадмиссии,
ЕС выделил на создание данной
системы 30 млн. евро. Однако из
выделенной суммы, на выполнение инициативы было потрачена
только треть средств. Поэтому
информационно - телекоммуникационная система так и не
была создана. Не менее проблематичным, является недостаточное количество погранпостов на плохо контролируемых
участках границы с Россией и
странами ЕС. В тоже время, на

существующих
погранпостах
процветает коррупция. Это в
свою очередь, открывает возможность пересечь границу, не
имея соответствующих документов. Согласно данным Государственной миграционной
службы, ежегодно территорию
Украины, для последующей миграции в ЕС, пересекает 30-40
тыс. нелегальных мигрантов.
Всё это говорит о том, что мониторинг миграционных потоков будет являться всего лишь
половинчатой мерой в борьбе с
нелегальной миграцией, до тех
пор, пока не удастся устранить
проблемные моменты. А именно, позаботиться об адекватном финансировании создания
и функционирования межведомственной информационнотелекоммуникационной системы, а также дополнительных
погранпостов. Плюс ко всему,
желательно повысить ротацию
служащих на погранпостах и
в структурах Государственной
миграционной службы Украины, дабы снизить акты коррупции со стороны одних и тех же
лиц. Важно ввести штрафы и
уголовную ответственность за
содействие нелегальной миграции для самих граждан Украины. К примеру, с этого года в
России введена уголовная ответственность для тех граждан, которые «прописывают» у
себя большое количество иностранцев либо устраивают для
них т.н. «ночлежки», извлекая
при этом финансовую выгоду.
Только в этом случае, подобная
инициатива ЕС станет эффективным средством борьбы с нелегальной миграцией в Украине.
Николай Гольбин
www.rtkorr.com

В результате крушения судна с нелегальными мигрантами
возле Кипра утонули 6 человек

Как минимум шесть человек
погибли в результате потопления судна с нелегальными мигрантами возле берегов Кипра,
сообщает Афинское агентство
новостей. Судно потонуло в
девяти морских милях от северной части Кипра, которая
контролируется турецкой автономией (непризнанная Турецкая республика Северного
Кипра).
Полицейские задержали двух
рыбаков, которые вплавь добрались до берега. Их подозревают в нелегальном провозе мигрантов. Спасатели

обнаружили на месте крушения
шесть тел. Среди погибших –
двое детей и две женщины, у
одной из которых был найден
паспорт гражданки Сирии.
Напомним, что в Сирии идет

гражданская война. Тысячи
сирийских беженцев пересекли границу Турции, среди
которых несколько генералов
войск Башара Асада.
polit.ru

Кримінальна хроніка

СБУ задержало
владельцев тоннеля под
украинско-словацкой
границей

В Крыму сотрудники СБУ задержали подозреваемых в обустройстве нелегального тоннеля под украинско-словацкой
границей. Это двое мужчин,
ранее объявленные в розыск одному 45, второму - 37 лет. Каких либо подробностей задержания в Службе безопасности
пока не сообщают.
Напомню, месяц назад словацкие пограничники обнаружили

вход в тоннель. Он начинался
во дворе фирмы, а заканчивался - в подвале частного дома в
Ужгороде. Как удалось выяснить - через подземный переход
переправляли нелегалов и контрабанду, в том числе и наркотики. Против задержанных СБУ
возбудила уголовное дело сразу
по нескольким статьям. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Подробности

Десятилетнюю внучку Джемилева
нашли повешенной

Найденная повешенной ночью
в сарае дома 10-летняя крымчанка, является внучкой главы
меджлиса
крымскотатарского
народа Мустафы Джемилева.
Эту информацию подтвердила
пресс-секретарь меджлиса Лиля
Муслимова, пишет «Крым. Комментарии».
По ее словам, трагически погибшая Джанике Амет Абдулджелилова является ребенком
старшей дочери Мустафы Джемилева Эльзары. «Это несчаст-

ный случай. Девочка решила
испугать родителей… Они поехали на море, а ее не взяли, потому что в море был выброс и
температура воды понизилась.
Мама попросила ее посидеть
дома и почитать книжки. Девочка видимо решила испугать
родителей, но это обернулось
трагедией. Девочка была очень
отважной. В три года уже сама
сидела на лошади...», - рассказала Муслимова.
www.profi-forex.org

Прокуратура Одеської області
притягла до кримінальної
відповідальності чиновників
імміграційної служби

Прокуратурою Одеської області проводитья досудове слідство у
кримінальній справі, порушеній
26 липня цього року стосовно колишнього начальника відділу у
справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб ГУМВС
України в Одеській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.
364 Кримінального кодексу України
(зловживання владою або службовим становищем) - за незаконну
видачу посвідки на постійне проживання на території України, та
громадянина України в’єтнамського
походження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.
364 Кримінального кодексу України
(співучасть; зловживання владою
або службовим становищем).
У ході досудового слідства також
встановлено, що заступник начальника відділу-начальника сектора
протидії нелегальній міграції відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
ГУМВС України в Одеській області

впродовж 2008 року, будучи працівником правоохоронного органу,
діючи умисно, всупереч інтересам
служби, в порушення вимог Закону
України «Про імміграцію», інших
документів, в інтересах третіх осіб
– громадян В’єтнаму, видала посвідки на постійне проживання на
території України на їх ім’я за відсутності правових підстав для цього.
Своїми умисними діями службова
особа завдала істотної шкоди державним інтересам, яка виразилася у
підриві загальнодержавної системи
захисту недоторканості державного
кордону України та авторитету правоохоронного органу.
З
урахуванням
викладеного
20.08.2012 відділом з розслідування
злочинів щодо корупційних діянь
прокуратури Одеської області порушено кримінальну справу відносно
вказаної посадової особи
22 серпня 2012 року їй пред’явлене
обвинувачення у скоєнні злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Відносно неї судом обрано
запобіжний захід у виді застави.
Досудове слідство у кримінальній
справі триває.
Прес-служба прокуратури
Одеської області
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Одесская милиция ведет следствие
по делу о похищении афганцев

Корреспондент:
- Их похитили средь бела дня в
самом центре Одессы. Две афганские семьи садятся в бус, который должен за ночь привезти
их в столицу. Но вместо этого
люди оказываются в четырехдневном плену.
О поездке афганцы договорились с водителями, на автостанции. А те оказались похитителями. Афганцы показались им
удобными заложниками. Никто
не говорит по-русски, да еще и
с детьми. А значит, готовы делать все, что прикажут.
Сюда пленников привезли поздно ночью. И никуда не выпускали. Запугали людей так, что те
даже говорили шепотом. За все
четыре дня никто из соседей не
заподозрил, что в арендованном жилье происходит что-то
противозаконное.
Дмитрий, житель Первомайска Николаевской обл.:
- Ничего не видел, хотя тут рядом живу.
Переговоры о выкупе сообщники вели со знакомым пленников, тот сразу же сообщил о
похищении убоповцам. За 15
человек сначала требовали 60
тысяч долларов. В итоге сошлись на десяти. Афганцев
освободили во время передачи
выкупа.
Сергей Колесник, старший
оперуполномоченный УБОП
ГУ МВД Украины:
- Когда в заложниках находятся
люди, чем быстрее, тем меньше
шансов у преступников скрыть-

ся и нанести вред задержанным.
Пленники говорят - за эти 4 дня
они будто вернулись в афганский
ад и нищету. Их кормили сухими
макаронами и гречкой. Посмотрите, как дети набрасываются
на курицу после освобождения.
Ямо Вахиди, заложник:
- Детей вообще нечем было кормить. С нами был и годовалый
ребенок, и двух - трехлетние малыши. Злодеи сразу забрали у нас
мобильные телефоны и деньги.
Мы были беспомощны.
Девятилетний Сахель показывает
синяки и выбитый зуб. Так сообщники отреагировали на детскую
просьбу.
Сахель Вахиди, заложник:
- Я просто сказал, что хочу на
улицу пойти, поиграть. А он меня
толкнул на пол и удар по лицу.
Абдул Маджит, заложник:
- Мою малышку они держали
вниз головой за ногу. Меня били
по почкам, угрожали нам всем

оружием и ножом.
Им даже сейчас страшно выходить на улицу. Все время кажется, что кто-то следит. Хотя
задержали не только всех четырех исполнителей, но и организатора. Он руководил всей операцией из-за решетки. Роковое
совпадение. Когда вышли на
след главного - оказалось, что
именно сегодня заканчивается
срок его заключения. Первые
минуты свободы стали для него
последними. Из Ужгородской
тюрьмы задержанного везут в
Одесское СИЗО.
Всем задержанным грозит до
пяти лет тюрьмы. Но квалификация статьи может поменяться
в любую минуту. Сейчас в больнице находится самый старший
пленник. У него не выдержало
сердце.
Светлана Чернецкая
Подробности,
Телеканал «Интер»

В Дарницком районе злоумышленник
начал стрелять в паспортном столе

Сотрудники уголовного розыска задержали в Киеве в
паспортном столе мужчину с
боевым пистолетом ТТ, пытавшегося получить украинский
паспорт по поддельным документам. В момент задержания
злоумышленник выстрелил, но
никого не ранил.
Как сообщили в отделе связей
с общественностью ГУ МВД
Украины в Киеве, у оперативников была информация, что
через определенное время этот
человек может появиться с боевым оружием в помещении паспортного стола в Бортничах
(микрорайон в Дарницком райо-

не Киева). Сотрудники милиции
попросили его предъявить документы, в ответ на это мужчина
выхватил пистолет и произвел
выстрел в сторону правоохранителей.

Нелегал из РФ попробовал
пробраться в Одессу на матрасе
Сотрудники Государственной
пограничной службы в среду, 8
августа, задержали гражданина
Российской Федерации, который
пересек государственную границу на надувном матрасе. Об этом
сообщает пресс-служба Госпогрнаслужбы.
Участковый инспектор пограничной службы в северной части острова Тузла заметил неизвестного. Документов при себе
тот не имел, однако назвался
20-летним гражданином России
из Вологодской области.
Молодой человек рассказал,

что попал на остров с помощью
надувного матраса. По его словам, он собирался добраться до
Керченского полуострова и в
дальнейшем попасть в Одессу
«для улучшения своих условий
жизни».
Задержанного доставили на погранзаставу и провели медицинский осмотр.
Нарушитель границы был
задержан на трое суток для
установления личности и обстоятельств незаконного пересечения границы Украины.
http://nbnews.com.ua

Выстрел был неприцельным,
поэтому никто не пострадал.
Сотрудники уголовного розыска
применили приемы рукопашного боя, задержали мужчину и
изъяли у него пистолет. У него
также изъяли поддельные документы на получение украинского паспорта. Сейчас он
проверяется на причастность к
совершению других преступлений. Оружие передано на экспертизу.
Задержанный находится в Дарницком райуправлении милиции, устанавливается его личность.
Подробности

Шахрай-нелегал
«кинув» біженців

Спритний і ласий до грошей нелегал, який влаштувався на промтоварному ринку «7-й кілометр»
зміг задурити голови іноземцям,
що отримали офіційний статус біженців. Зібравши 18 000
доларів з людей, які хотіли нелегально перетнути держкордон
України і планували облаштуватися в Європі, шахрай розробив
унікальну схему обману.
Спочатку він зненацька віддав
їм зібрані кошти, мотивуючи свій
вчинок так: «зранку — перехід
кордону, а ввечері — гроші».
Насправді аферист повернув
фальшиві долари.
golos.com.ua
подготовила Татьяна Донец
собкор газеты «Миграция»
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Каждый третий украинец - гипертоник

Каждый третий взрослый житель Украины имеет артериальную гипертензию
(стойкое повышение артериального давления). Высокое артериальное давление
повышает риск ишемической болезни
сердца в 3-4 раза, нарушения мозгового
кровообращения и инсульта - в 7 раз, приводит к сердечной и почечной недостаточности, поражению сосудов, глаз.

Гипертоникам –лекарство бесплатно
Правительство назвало 1сентября 2012г. датой старта пилотного проекта. Сейчас в Минздраве
информируют, что утвердили
все методические рекомендации. То есть гипертоники могут
рассчитывать, что с осени определенные лекарства в аптечных
сетях они смогут получать бесплатно. В соответствии с постановлением Кабмина, гипертонику перед этим необходимо будет
получить у врача рецептурный
бланк по форме 1. В нем специалист укажет международное непатентованное название
лекарственного средства. Проект Кабмина распространяется
на следующие средства: Эналаприл, Лизиноприл, Бисопролол, Метопролол, Небиволол,
Амлодипин, Нифедипин. Представители Минздрава говорят,
что чиновники определяют
среднерыночный уровень цен
на препараты на основе этих
средств. Они рассчитывают, что

она будет снижена в среднем на
15%. Всего же для нужд гипертоников планируют выделить
несколько десятков наименований. - Выделено семь формул,
по которым синтезированы все
основные препараты для гипертоников, - объяснил журналистам замминистра здравоохранения Александр Толстанов.
- Все они вошли в перечень
лекарств, на которые сегодня
устанавливаются референтные
цены. - сообщает сайт «Аргументов и Фактов»
http://health.aif.ua

Фармацевты призывают спасать
медикаменты от жары

В жару лекарственные препараты теряют целебные свойства,
предостерегают фармацевты.
Иногда при высокой температуре воздуха лекарства просто
не помогают, а иногда могут и
навредить здоровью.
Стандартная прописка большинства лекарств - полочка в
шкафу. Однако только температура превысит +25, большинство медикаментов требует убежища понадежнее, пишет ТСН.

Место для лекарств советуют
искать в холодильнике. Однако
это вовсе не означает, что туда
следует загрузить сразу всю
свою домашнюю аптечку. В
группе риска, преимущественно, - капли, мази и ампулы. Как
именно хранить каждый конкретный лекарственный препарат, пишут в инструкции по использованию.
Но у аптекарей есть и универсальные советы. В местах продажи лекарств следят за режимом.
Идеальная температура в аптеке
+20 градусов. Критическая уже
+25. Директор департамента
Госслужбы Украины по лекарственным средствам Александр
Крапивный рассказал: «Если вы
зашли в аптечное учреждение
и там температура больше +25,
мы рекомендуем ничего там не
покупать, потому что там фактически не выполняются условия хранения лекарств».
Подробности

Самовнушение о большом
весе приводит к полноте

Девушки поправляются, потому что неправильно оценивают свою фигуру, заявили ученые. Те, кто имеет
нормальный вес, но считает
себя толстой, в итоге, набирают лишнее чаще, чем те,
кто правильно себя воспринимает. Большинство из тех,
кто считает себя толстыми,
действительно
поправляются; среди же тех, кто не
переживает из-за веса, располневших в 2 раза меньше.

Чтобы дольше жить, надо меньше сидеть
Серьезный британский журнал
по медицине утверждает: если
сидеть на одном месте менее
трех часов в день, то продолжительность жизни увеличится на два года. А если смотреть
телевизор не более двух часов в
день, то можно прожить почти
на полтора года дольше.
Британские ученые провели
скрупулезный подсчет за несколько лет, перелопатив медкарты 167 тысяч человек. И
смогли вычислить индекс риска
смерти в связи с сидячим образом жизни.
Так, показатель смертности от
причин, связанных с долгим сидением, составил 27%, а чрезмерная любовь к телевизору 19%. Но снизить риск «сидячих»
болезней просто. Достаточно
каждые 15 - 20 минут вставать,
прохаживаться и делать простейшие упражнения, чтобы
тело не затекало. Эти сведения
опубликованы в British Medical
Journal.
Наши ученые тоже с этим согласны. А самой рациональной
нагрузкой для человека называют плавание и обычную ходьбу.
Но, как рассказывает кардиолог
Анатолий Мартынов, чтобы реально запустились механизмы,
поддерживающие тонус сердца,
ходите не меньше 40 минут в

день - причем непрерывно, а не
короткими перебежками.
Если же нет возможности походить, на помощь придет изометрическая гимнастика - то
есть фитнес без движения. Врачвертебролог, к. м. н. Игорь Борщенко советует: чтобы тренировать мышцы, необязательно
вертеться на турнике или тягать
гантели. Можно поочередно напрягать мышцы рук, ног, спины и
удерживать их в таком положении
минуты две-три..
Вот всего три изометрических
упражнения, которые помогут
держать мышцы в тонусе тем, кто
много работает в офисе и не всегда имеет возможность хорошенько подвигаться.
❶ «Крылья» - хорошо влияет на
дыхательные мышцы, помогает
справиться с гипоксией. Во время
поднятия рук делаем медленный
вдох. Когда руки в наивысшей
точке, задерживаем дыхание на
2 - 3 секунды. Потом плавно их
опускаем, продолжая задерживать
дыхание. Когда руки опущены,
делаем медленный выдох и полностью расслабляем все мышцы.
❷ «Точка опоры» - очень здорово
снимает напряжение, если затекла
шея и плечи. Встаем к столу спиной, опираемся о его край руками. Прогибаемся назад, немного
запрокидывая голову. Напрягаем

мышцы спины. «Зависаем» так
на несколько секунд. Затем, продолжая держаться за стол, приседаем, склоняя голову вперед.
И снова «зависаем».
❸ «Тянемся вверх» - помогает
размять зажатые мышцы спины.
Встаем лицом к столу. Держась
руками за край, на вдохе максимально вытягиваемся вверх,
слегка запрокидывая голову.
«Зависаем». Выдыхаем. Потом
на вдохе садимся на корточки,
опустив голову и плечи, выдыхаем. «Зависаем». Расслабляемся.
Будьте здоровы и живите долго!
Елена ИОНОВА

Картофельный сок способен помочь язвенникам

По словам британских ученых,
от картофельного сока болезнетворные бактерии как бы сходят с
ума и – погибают
В одно из воскресений микробиолог из Манчестерского университета отправилась на обед к
бабушке своего знакомого. Эта
встреча послужила толчком к
ценному открытию в медицине,
благодаря которому вскоре можно будет излечить язву желудка,
сообщил портал dailymail.co.uk.
За обедом старушка рассказала,
что когда-то избавилась от язвы
желудка, каждый день выпивая
немного сока сырого картофеля.
Этот рассказ настолько заинтри-

На что необходимо обратить
внимание – чтобы не пропустить рак кожи?
Вообще, существует больше
десятка так называемых «предраковых» заболеваний кожи, да
и самих типов рака – три только главных, а ведь есть еще и
подтипы со своими клиническими особенностями. Знать и
помнить их все – дело врачейспециалистов. А у обычного
человека от всей этой массы
знаний может возникнуть настоящая «онкофобия» – когда
он начнет выискивать у себя
«симптомы рака» при появлении любого прыщика.
Тем не менее, следует соблюдать особую осторожность при
появлении неожиданного покраснения, уплотнения участков кожи, сопровождающихся
зудом. Заслуживают внимания
также появившийся небольшой гладкий и блестящий узелок воскового оттенка; твердое красноватое образование;
красное пятно (сухое или чешуйчатое); кровоточащая незаживающая язва.
Вообще, пожелание избежать
необоснованной «онкофобии»

говал ученых, что они решили
изучить привычный овощ в лаборатории. Благо исходный материал был под рукой – в ближайшем
супермаркете ученые купили ме-

шок картошки и приступили к
исследованиям.
К их удивлению, в картофельном
соке микробиологи обнаружили молекулу, которая обладает
сильными антибактериальными
свойствами – именно она помогает справляться с болезнетворными бактериями, которые
вызывают в организме язву желудка. И, что самое интересное,
в отличие от воздействия антибиотиков, болезнетворные бактерии не «привыкают» к этому
веществу, что делает его незаменимым помощником при длительном лечении недуга.
Подробности

Симптомы рака кожи

отнюдь не означает отсутствия
необходимости визита к врачудерматологу – как только на
коже появилось что-то новое.
Или, скажем, старые родимка
или бородавка, или даже участок шелушения или пигментации начали выглядеть как-то подругому, чем раньше. Даже если
они не болят и не чешутся. Как
говорят в таких случаях врачи
– причем всех специальностей
– «лучше перебдеть – чем недобдеть». Ведь ранняя диагностика злокачественных новообразований – это значительная доля
успеха дальнейшего лечения.
Периодически профильные лечебные учреждения проводят
дни и даже целые недели, нацеленные на особое внимание
к первичной диагностике опасного заболевания. Например, с

18 мая по 20 июня в Киевской
областной больнице проводился проект «Рак кожи». Его координатор – главврач Областного кожно-венерологического
диспансера, расположенного
там же, Лобанов Геннадий Федосеевич. Любой житель Киевской области мог бесплатно
обратиться в указанную поликлинику «напрямую», даже
не взяв обязательного в таких
случаях направления от районного дерматолога, предварительно позвонив по номеру
483-54-72 – и пройти все необходимые исследования, включая дерматоскопию. В связи
с курортным сезоном тем людям, у которых с кожей не все
в порядке, такой визит будет
более, чем кстати.
obozrevatel.com

Інтегральний світ
Мудрость народов мира
Япония
Урок от бамбука:
Говорят, что первый шаг в обучении это
опустошение своего сознания от устоявшихся представлений. Невозможно налить
чай в полную чашку.
Пустота внутри бамбука напоминает
нам, что мы часто слишком заполнены собой и своими представлениями. У нас не
остается место для чего то еще.Чтобы получать знание и мудрость как от природы,
так и от людей, мы должны быть открыты
для нового и непривычного. Когда вы очищаете свой ум от предубеждений, гордыни
и страха, вы становитесь открытым для
возможностей.

Правила жизни
известных людей
Я узнал... то, что лучшая школа в мире - в словах пожилого
человека.
Я узнал..., что когда вы влюблены, это видно всем.
Я узнал..., когда держишь на
руках спящего ребенка - получаешь самое умиротворенное
чувство в мире.
Я узнал..., что лучше молиться
за человека, когда нет возможности помочь ему другим способом.
Я узнал..., что независимо от
того, какой серьезной является
ваша жизнь, вы все равно нуждаетесь в друге, с которым
можно бы подурачиться.
Я узнал..., что иногда все, в чем
нуждается человек - это рука,
чтобы дежать, и сердце, чтобы понять.

Я узнал..., что простые прогулки с моим отцом вокруг дома
летним вечером, когда я был
ребенком, сделали чудеса для
меня, когда я стал взрослым.
Я узнал..., что планируя расквитаться с кем-то, вы только делаете разрешение тому
человеку продолжать делать
вам больно.
Я узнал..., что самый легкий
путь вырасти как человек
- это окружить себя более
умными людьми, чем я.
Я узнал..., что никто не прекрасен, пока вы не влюбитесь
в него.
Я узнал..., что улыбка - недо
рогой способ улучшитьвашу
внешность.
Я узнал..., что когда ваш ново-
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Настоящая любовь - это не та любовь, которая способна
стойко перенести длительные годы разлуки и пережить
самое далёкое расстояние между влюбленными, а та,
которая с достоинством
выдерживает годы непосредственной близости.
(Х.Роуленд )

МНЕНИЕ
Коллега Эйнштейна Дэвид Бом считал, что гипотеза Шелдрэйка не противоречит его собственным идеям. Доказательством этого может служить следующее утверждение великого физика: «… сейчас стало возможным для определенного количества индивидуумов, объединенных
общей целью и доверяющих друг другу, образовать единое сознание,
которое бы действовало как одно целое.
П.Тиль ( инвестор, бывший ген.дир. PayPal, основатель Palantir, преподаватель Стэнфорда): «До технологической революции, люди делали
деньги, забирая их у других. От изобретения парового двигателя в конце
17 века до 1960-х годов технологический прогресс был колоссальным.
Промышленная революция внесла изменение: деньги можно получать,
не грабя, а зарабатывать торговлей. Зенитом оптимизма по поводу будущего технологий были 1960-ые. Люди верили в будущее, думали о
будущем, были уверены, что ближайшие
полвека станут годами беспрецедентного
технического прогресса. Но произошло обратное: необходимо работать всё дольше и
больше, а материальное наполнение становится все меньше. Прогресс последних 200
рожденный внук держит ваш
лет быстро идёт на спад и сменяется крипалец в своем маленьком кулачзисом - необходимостью пересмотра цели
ке, вы понимаете, что заверразвития человечества.»
бованы на всю жизнь.
Я узнал..., что каждый хочет
жить на вершине горы, но все
cчастье происходит во время
восхождения.
Энди Руни

ВОСПИТАНИЕ
Все воспитание человека зависит только от примеров, которые он получает
от окружающего его мира. В этих примерах он формируется и, скапливая
их, строит себя. Поэтому, только изменяя окружающую среду, мы получаем
власть над самими собой. И только создавая правильную окружающую среду,

сможем исправить нашу эгоистическую природу и привести наш мир к
разумному доброму существованию.
Развивающийся в наше время кризис
показывает нам, что только изменив
себя, мы сможем выйти из него и развиваться далее к лучшей жизни, а иначе,
с теми примерами, которые мы получаем, мы сами приводим себя к самоуничтожению.
Природа дала нам возможность самим
определить, какими мы желаем стать и эта возможность есть у нас не только в формировании своих детей, но и
в формировании самих себя в течение
всей нашей жизни. Неужели мы глупее
маленьких детей или даже рыб?

ИСТОРИИ
Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру,
пришли в гости к своему старому профессору.
Во время визита разговор зашёл о работе: выпускники жаловались на многочисленные
трудности и жизненные проблемы. Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл на
кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным
самыми разными чашками:
фарфоровыми, стеклянными,
пластиковыми, хрустальными.
Одни были простые, другие
дорогие.
Когда выпускники разобрали
чашки, профессор сказал:
— Обратите внимание, что все
красивые чашки разобрали,
тогда как простые и дешёвые
остались.
И хотя это нормально для вас —
хотеть только лучшее для себя,
но это и есть источник ваших

тем разглядывали, кому какая
чашка досталась.
А теперь подумайте: жизнь
— это кофе, а работа, деньги,
положение, общество — это
чашки.
Это всего лишь инструменты
для поддержния и содержания
Жизни. То, какую чашку мы
имеем,
не определяет и не меняет качества нашей Жизни. Иногда,
концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться
вкусом самого кофе.
Наиболее счастливые люди —
это не те, которые имеют всё
лучшее, но те, которые извлекают всё лучшее из того, что
имеют.
проблем и стрессов. Поймите,
что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Чаще всего
она просто дороже, но иногда
даже скрывает то, что мы пьем.
В действительности, всё, что
вы хотели, было просто кофе,
а не чашка. Но вы сознательно
выбрали лучшие чашки, а заподготовил:
А.Супрун
собкор газеты «Миграция»
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Національні страви
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Ингредиенты
Арбуз – 1 шт.
Сок апельсиновый – 2 стак.
Вода газированная – 1 л
Цедра лимона – по вкусу.
Сок лимонный – по вкусу.
Способ приготовления

Арбузный лимонад

Шаг 1
С арбуза срезать «крышку» толщиной 5-6
см, мякоть измельчить ножом или ложкой,
удалить семена.
Шаг 2
Всыпать в арбуз сахар, влить апельсиновый или вишневый сок, добавить цедру 1
лимона или апельсина и поставить на 30
минут в холодильник.
Шаг 3
Разливательной ложкой налить настоявшуюся жидкость вместе с мякотью в стаканы, долить газированной водой и сразу подать.

5 летних блюд

Готовим с олимпийской
скоростью

Вы только начинаете готовить? Есть блюда, которые все любят и
делают без всяких рецептов. Начните с них
Долой пафос в кулинарии – я так считаю. Не всем быть шефповарами с уклоном в молекулярную кухню, правда?
На примере всего пяти блюд, я вам докажу, что, практически не
умея готовить и не зная наизусть сотни рецептов, можно вкусно
поесть и добротно накормить семью и друзей.
Блюда я выбрала летние, но есть и для холодного времени года – не
сомневайтесь.

7 признаков хорошего арбуза
Чтобы арбуз доставил радость
и удовольствие, надо помнить:
лучшее время для покупки арбуза это конец лета и осень.
1. Размер.
Арбуз надо выбирать не самый
крупный и не самый мелкий килограммов 5-7. Опасайтесь
гигантских ягод (вполне возможно, что он «хлебнул» лишка
удобрений) на фоне мелких, и
наоборот - арбузы одинаковой
степени зрелости должны не
сильно отличаться размерами.
2. Окраска.
«Боевая расцветка» корки арбуза должна быть контрастной, то
есть максимально четко обозначены темные и светлые полосы.
Темные, почти черные полосы
говорят о том, что плод получал
много питательных веществ.
Был хорошо освещен и имел
интенсивный и полноценный
обмен веществ. Созрев, он, прежде всего, отключился от бахчи.
Пересох хвостик (сам пересох а
не был оторван). Затем перестал
продуцировать теперь уже ненужный ему хлорофилл. И под
действием света стали появляться светлые пятна.
3. Состояние корки арбуза.
На ощупь корка должна быть
очень твердой: самостоятельно оторвавшись от ветки, плод
больше не получает влаги и быстро твердеет. Проколоть ногтем
вы ее не сможете ни за что, если
арбуз «готов»! Коричневая и
влажная корка - показатель того,
что арбуз переспел.
4. Звучание.
Арбуз должен резонировать. Это
происходит потому, что мякоть

зрелого арбуза имеет микропустоты.
По арбузу надо шлепнуть, не
щелчок ему дать, а хорошенько
шлепнуть. Сия процедура проводится следующим образом: арбуз
кладется на ладонь левой руки, а
правой рукой наносятся рикошетирующие шлепки по его боку.
Сверху вниз, снизу вверх. Арбуз
должен отдаваться в левой руке.
5. Попка.
Каждый слышал, что по «попке»
арбуза можно определить: мальчик это или девочка, именно девочки считаются более вкусными.
У «мальчика» низ ягоды выпуклый, а кружочек на ней малень-

того, как его насильно отрезали
и он высох «по дороге», поэтому
обратить свое внимание стоит на
место его перехода в арбуз. Хвостик как шнурок прорастает из
«пуговицы». Так вот края этой
пуговицы и должны быть сухими, а не только хвостик. Зато
мокрый зелёный хвост почти гарантия незрелого плода.
7. Пятнышко сбоку.
Это пятно образуется в месте контакта арбуза с землей,
и если оно есть, значит, арбуз
успел дозреть на грядке. Цвет
пятна должен быть насыщенножёлтый или (ещё лучше) тёмнооранжевый, но не белый!

кий. У «девочек» же низ более
плоский, а кружок широкий.
6. Хвостик.
Состояние торчащего хвостика
(если он специально не обрезан
продавцами под корень) может
так же рассказать вам о зрелости
плода. Хвостик должен быть умеренно сухим: слишком сухой хвостик означает, что плод увезли с
бахчи много недель назад. Однако
сухим хвостик мог стать и после

Полезно знать:
Чтобы проверить арбуз на
спелость, его бросают в воду,
всплывет - значит спелый.
Арбуз - двуполая ягода. У «мужской» особи низ ягоды выпуклый, а кружочек на ней маленький. У «девочек» низ более
плоский, а кружок широкий.
«Девочки» считаются вкуснее:
косточек в них меньше, а сахара больше.

Как пищевая промышленность подделывает продукты
Сметана - подделка.

Один из самых популярных кисломолочных продуктов. Сегодня
магазины предлагают нам сметану разной жирности, но молчат о
том, что она давно перестала быть настоящей сметаной. Мы покупаем вещество похожее на нее и внешне, и по вкусу. Что же мы
едим на самом деле? Животный жир, заменяют на растительный,
молочный белок на соевый, а соя-то генно модифицированная.
Добавляется вкусовая добавка, и на прилавки. Сметана очень полезна, она очень быстро усваивается организмом, но касается это
сметаны, приготовленной классическим способом, т.е. исключительно из сливок и закваски. А такую сметану сегодня на прилавках найти достаточно сложно. Как же
проверить натуральность продукта? Очень просто, необходимо растворить чайную ложку сметаны в
стакане кипятка. Подделка выпадет в осадок, а настоящая полностью растворится.
http://bigpicture.ru

Холодное вареное мясо
Если в вашем доме не водятся вегетарианцы, а, напротив, поблескивает голодными глазами мужчина, то летом без вареного мяса не
обойтись. Рецепта здесь не нужно. Покупаете свежее мясо куском
– сколько вам нужно по весу. Только помните, что при варке до 30%
мяса уварится, и кусок будет не таким монументальным, как в начале.
Есть в варке мяса одна хитрость, или правило. Чтобы мясо оставалось сочным – кладите его в закипевшую воду. И солите в конце
процесса.
Я обязательно добавляю к мясу пряные травы – все, что есть под
рукой, от петрушки, до сухого майорана. Это на индивидуальный
вкус.
Кстати, здорово разнообразит вкус вареной телятины, к примеру,
кусочек имбиря, засунутый в кастрюлю.
В дальнейшем из вареного мяса можно делать все, что угодно – и
бутерброды, и добавлять в салаты, и мелко резать для холодного
таратора, и смешивать с пастой. Кстати, о тараторе…
Холодный летний суп
Гениально придумали братья-болгары: в кисленький холодный кефир добавить овощи, мясо вареное, много зелени – и готово дело.
Получите болгарский таратор. Мне смешно читать рецепты этого
чудесного в своей простоте супа.
На самом деле, вам нужно определиться с количеством едоков и
решить – литр кефира задействовать, или меньше-больше. Потом в
кефир добавляйте, что хотите – вареную картошку кубиками, вареное мясо, свежие огурцы, зелень –и сколько хотите. Зачем рецепт?
Рыба без комплексов
Хотите рыбы? Их есть у меня. Летом нет ничего лучше свежей
рыбки (сегодня ее потрошат в магазине и на рынке, за отдельную
невеликую плату), посоленной, поперченной (лучше белым перцем), обложенной пряными свежими травкам и запеченной в фольге
и в рукаве. Сорт рыбы, комплект трав и специй выбирайте сами и
не читайте рецептов, которые придумывали другие люди для себя.
Салат из сезонных продуктов
Знаете, что главное в хорошем салате? Импровизация! Не бойтесь экспериментировать с продуктами и с собственным вкусом.
Используйте свежие сезонные овощи и травы, сочетания соусов и
приправ, различные сорта масел. Именно так вы и создадите свой
собственный рецепт, не умея готовить. Я, например, очень люблю
совмещать пасту, креветки и всякую зелень, которая есть в доме,
плюс – бальзамик и масло с перцем. Каждый раз салат получается
немного не такой. Но съедается неумолимо!

Спортивні новини
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Итоги летних Олимпийских игр 2012
Таблица медалей

25 июля
Скандал на Олимпиаде. Украину назвали регионом Российской Федерации.
26 июля
Над Лондоном поднят украинский флаг.
27 июля
- Украинцы выступили в квалификационных соревнованиях по
стрельбе из лука. Лучшим сегодня стал Маркиян Ивашко, который занял 24-е место (667 очков). Такой результат позволили
украинцам пройти в основной
раунд соревнований.
- Состоялись предварительные
соревнования по стрельбе из
лука среди женщин. Лучший
результат среди наших показала
Людмила Сиченикова, занявшая
31-е место (645 очков).
28 июля
Украинцы пробились в четвертьфинал в стрельбе из лука.
На Олимпиаде украинские гребцы вырвались в финал.

Олимпиада-2012.
Внучка королевы
Великобритании
взяла «серебро»
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Филлипс выиграла серебряную медаль в составе национальной
команды в конном троеборье.
Команда
Великобритании
уступила немецкой сборной
меньше пяти очков, бронзу
взяли спортсмены Новой Зеландии.
«Так здорово, что мы смогли взять серебряную медаль
в родных стенах, хотя, конечно, мы рассчитывали на
золото. На протяжении всей
недели соревнования проходили в упорной борьбе, было
тяжело, но каждый приложил
максимум усилий. У нас была
внушительная группа болельщиков, которая оказала нам
фантастическую поддержку
и была с нами на протяжении
всех соревновательных дней.
Они вдохновляли нас, и мы им
очень благодарны», – сказала
Филлипс.

eurosport.ru

На ХХХ летних Олимпийских
играх украинский спортсмен
Олег Омельчук вышел в финал
соревнований по стрельбе из
пневматического пистолета.
29 июля
Олимпийская чемпионка Афин2004, украинка Елена Костевич
завоевала бронзовую медаль в
финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде в Лондоне.
30 июля
Юлия Калина завоевала для
Украины вторую по счету награду на юбилейных ХХХ Олимпийских Играх (бронзовая медаль), 23-летняя тяжелоатлетка
из Донецка достигла подиума в
весовой категории до 58 килограммов.
Украинская фехтовальщица Яна
Шемякина, после драматической победы в полуфинале над
китаянкой Юйе Сунь, завоевала первую золотую медаль для
Украины.

Судьи Олимпийских игр в Лондоне пересмотрели свое решение и
отдали бронзовую медаль, которую завоевала украинская мужская сборная по спортивной гимнастике.
1 августа
Украинская женская парная четверка по академической гребле
в составе Екатерины Тарасенко,
Натальи Довгодько, Анастасии
Коженковой и Яны Дементьевой выиграла золотые медали на
Олимпийских играх-2012 в Лондоне.
Украинка Елена Костевич завоевала на Олимпиаде в Лондоне
свою вторую бронзовую медаль в
стрельбе из малокалиберного пистолета на 25м.
2 августа
Лучший боксер мира среди любителей и олимпийский чемпион
Пекина Василий Ломаченко начал
поход за вторым олимпийским
«золотом». В первом поединке на
боксерском турнире в Лондоне
Василий уверенно победил доминиканца Веллингтона Ариаса
Ромеро - 15:3.
5 августа
В тройном прыжке Ольга Саладуха не допрыгнула до «серебра»
всего 1 сантиметр. Поэтому Украина завоевала уже 7 медаль, 5 из
которых бронзовые.
6 августа
Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в спортивной гимнастике (опорный прыжок). Это
уже 6 бронза для Украины и в
целом 8 медаль на Олимпиаде.
8 августа
В весовой категории до 81 кг боксер Александр Гвоздик победил
алжирца Абделхафида Бенчабла
со счетом 19:17 и вышел в полуфинал. Таким образом украинец
также гарантировал себе медаль.
Украинский боксер Денис Беринчик обеспечил себе олимпийскую
медаль в Лондоне. В весовой категории до 64 кг украинец в четвертьфинале разобрался с австра-

Шахтер и Динамо узнали
соперников по группе

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпион Украины Шахтер попал в группу Е, где сыграет с
Челси, Ювентусом и Нордшелландом. Что касается киевского
Динамо, то оно будет выступать
в группе А, а соперниками команды Юрия Семина станут
Порту, ПСЖ и Динамо из Загреба.
Состав всех групп выглядит
следующим образом:
Группа А
Порту
Динамо К
ПСЖ
Динамо З

Группа В
Арсенал
Шальке
Олимпиакос
Монпелье

Группа С
Милан
Зенит
Андерлехт
Малага

Группа D
Реал
Ман Сити
Аякс
Боруссия Д

Группа Е
Челси
Шахтер
Ювентус
Нордшелланд

Группа F
Бавария
Валенсия
Лилль
БАТЭ

Группа G
Барселона
Бенфика
Спартак
Селтик

Группа Н
МЮ
Брага
Галатасарай
Клуж
football.ua

Украина - Чехия - 0:0. Прощальний матч
А.Воронина в сборной

Новый отборочный цикл - новые задачи. Логично было начинать
и с обновления состава, тем более, что двое ветеранов сразу после
Евро приняли решение покинуть сборную. Один из них, Андрей
Воронин, во Львове простился с украинской сборной. Простился
немного необычно, не сыграл первый тайм и не вышел на замену в
самом конце, а просто символично развел мяч в центре, как делают
иногда ветераны и почетные гости.

football.sport.ua

лийцем Джеффри Хорном - 21:13.
9 августа
Олимпийская чемпионка Пекина Инна Осипенко-Радомская на
байдарке-одиночке на дистанции
500 метров добывает серебряную
медаль на Олимпиаде в Лондоне.
Результат украинки - 1:52.565, золото выиграла венгерка Данута
Козак - 1:51.456.
10 августа
Женская сборная Украины завоевала «бронзу» в беге 4 по 100
метров. Украинки: Повх Олеся,
Стуй Кристина, Ремень Мария,
Брызгина Елизавета - финишировали третьими в финальном
забеге. Более того, время 42.04,
который они установили, отныне
является новым национальным
рекордом страны.
11 августа
Александр Усик стал чемпионом
боксерского турнира на Олимпийских играх-2012. В финале
весовой категории до 91 кг украинец со счетом 14:11 победил итальянца Клементе Руссо. Кстати,
после боя Усик порадовал лондонскую публику традиционным
уже для наших боксеров зажигательным гопаком.
Денис Беринчик стал серебряным
призером Олимпиады. В финале
боксерского поединка в весовой
категории до 64 кг украинец уступил кубинцу Рониэлю Иглесиасу

Сотолонго.
В соревновании по метанию
копья среди мужчин украинец
Александр Пятница завоевал
серебряную награду.
В гребле на каноэ на 200 метров
украинец Юрий Чебан завоевал
«золото».
Украинская спортсменка Инна
Осипенко-Радомская завоевала
серебряную медаль в гребле на
байдарке-одиночке на дистанции 200 метров.
12 августа
Василий Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом по боксу. Украинец победил
корейского оппонента по финалу в каждом из трех раундов.
Общий счет составил 19:9.
Украинский борец Валерий Андрийцев в достаточно спорной
ситуации стал серебряным призером Олимпиады.
www.facenews.ua

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

Команда
Динамо
Шахтар
Дніпро
Металіст
Таврія
Арсенал
Металург Д
Ворскла
Кривбас
Чорноморець
Іллічівець
Волинь
Зоря
Карпати
Говерла
Металург З

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
6
7
5
4
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
0
0

Н
0
0
2
2
2
2
2
1
1
1
0
2
2
2
0
1

П
1
0
0
1
3
2
3
4
3
4
4
3
2
3
7
6

З-П
12 - 3
26 - 3
16 - 4
12 - 5
5-8
8 - 11
7-9
6-9
4-5
6 - 13
11 - 7
8 - 13
9-8
8 - 14
5 - 19
3 - 15

О
18
21
17
14
8
11
8
7
10
7
9
8
11
8
0
1

«Днепр» и «Металлист» пробились
в групповой этап Лиги Европы

В четверг, 30 августа, состоялись ответные матчи раунда плейофф Лиги Европы, в которых приняли участие днепропетровский
«Днепр» и харьковский «Металлист». Оба наших клуба добились
побед над своими соперниками и прошли в групповой этап Лиги
Европы.
«Днепр» — «Слован» — 4:2.
Голы: Алиев, 12, 59 (оба с пенальти), Коноплянка, 75, Калинич,
86 — Брезнаник, 61, Келич, 72
«Металлист» — «Динамо» (Бухарест, Румыния) — 2:1
Голы: Бланко, 29, Кристальдо, 61 — Куртян, 52.
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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 Національного університету «Одеська юридична академія»;
Ковальчук М.М. - Голова Державної міграційної служби України;
Кобилянський В.А. - Генеральний директор РСК «Капітан»;
Лібанова Є.М. - академік НАН України, доктор доктор економічних
наук, професор, директор інституту демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи;
Малиновська О.А. - головний науковий співробітник Національного
інституту стратегічних досліджень, доктор наук з державного
управління;
Микитенко І.В. - начальник ГУ ДМС України у Донецькій області;
Наливайко Б.О. - начальник Управління ДМС України у Вінницькій
області;
Науменко Н.М. - директор Департаменту у справах біженців
та іноземців ДМС України;
Нишпор О.П. - начальник Управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного впровадження Адміністрації
Держприкордонслужби України, генерал-лейтенант.
Пимахова Д.В. - директор Департаменту паспортної роботи та громадянства ДМС України
Поліщук В.П. - начальник Управління зв’язків із громадськістю МВС
України;
Позняк О.В. - зав відділу міграційних досліджень інституту
демографії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи,
кандидат економічних наук;
Попок А.А. – віце-президент Національної академії державного
управління при Президентові України, доктор наук з державного
управління;
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;
Удовенко Г.Й. - екс-міністр закордонних справ України (19941998рр),
Президент 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997-1998рр);
Чернобай О.В. - Голова Державної податкової адміністрації в
Одеській області
Шейбут В.В. - Перший Заступник Голови ДМС України;
Шейхеденко О.В. - директор Державного підприємства «Документ»;
Янушевич Я.В. - Заступник Голови ДМС України.

По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27.
Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38.
Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.
По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34.
Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для
крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет.
13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23.
Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь в черных
очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где раз-

вернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто
зарабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого
сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42.
Прикольная история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая
голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи,
которым журналисты «обзывают» президента. 47. Провокатор «морской болезни».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5.
«Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка
судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия
мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый черный
чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами
на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное
окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 36.
Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой
есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.
ОТВЕТЫ

ГОРОСКОП НА
сентябрь 2012

АНЕКДОТЫ
ПРО МИГРАНТОВ

***
Подрядились два мигранта красить пароход. Приходят в Одесское пароходство, подписывают
договор, им выдают аванс и они
уходят. Приходят через неделю
показывать работу. Ну все отлично - пароход выкрашен чистый
и белый. Выдают им деньги, они
уходят.
Тут, значит, пароход отчаливает,
разворачивается другим боком,
а тот - ржавый весь, черный и
грязный. Ну, значит, ловят тех
двух:
- Так, что за дела, почему половину работы не сделали?!
- Та вы што, все по договору!
- А ну, покажите!
- Та вот, здесь же написано:
«Договор. Мы, Рабинович и
Симонович, с одной стороны, и
Одесское пароходство, с другой
стороны....».
***
Умер мужик и попал в рай. Вроде все хорошо,но скучно.
А тут экскурсию в ад предлагают. Заплатил, поехал.
В аду баня, музыка девочки.....
Вернулся в рай, опять
скучно стало. Опять оплатил
экскурсию в ад. Приехал,
там баня, веселье, девочки.....
Погулял от души и ,
вернувшись в рай, попросил отпустить его в ад насовсем.
Отпустили. Приходит в ад, а там
черт со сковородкой стоит.
Мужик спрашивает:
- Где же баня, девочки?
- Дорогой, не путай туризм с
эмиграцией!
***
Семья сибиряков собирается
ужинать. Муж приходит из гостиной и говорит: - Люся, с какой это стати твоя мать уехала в
Канаду, и почему ты мне об этом
ничего не сказала? - С чего ты это
взял?! - Только что в программе
«Время» сообщили: в Канаде об-

наружена СИБИРСКАЯ ЯЗВА...
***
Грузин пытается затолкать в
вагон московского поезда большого барана, а проводник не
пускает и говорит, что в поезд с
бараном нельзя.. «Да разве это
баран – отвечает грузин. Баран
учится в московском Вузе, а это
я везу шашлык для его профессора»
***
В Одессе тонет мигрант и кричит:
- Help me, Help me!
На берегу стоит одессит и щелкает семечки. Подходит другой
и спрашивает:
- А шо случилось?
- Да вот, пока вся Одесса училась плавать, этот мигрант
учил английский язык.
***
Нелегальный мигрант
— Сколько я буду должен вам
за прыжок с парашютом?
— Тридцать долларов.
— А если парашют не раскроется?
— Естественно, Вы получите
ваши деньги обратно…
***
Семья российских мигрантов,
прибывших в Канаду, решила
заняться там разведением скота. Корову, отличной молочной
породы они привезли с собой.
Но вот беда, никого из местных
быков она к себе не подпускает.
Пришлось выписывать ей племенного бугая из Украины. Она
и его отвергла. Привезли ей красавца зубра из Беловежской пущи
– история повторилась. Тогда решили, что корова наверно больна
и позвали ветеринара. Тот, услышав историю коровы, сразу же
спросил: «А вы не из Рязани ее
привезли?» «Из Рязани, ответил
хозяин, а вы откуда узнали? А у
меня жена из Рязани…»

Для Овнов сентябрь время благоприятное для решения завести
семью. В карьере вы продолжаете развиваться. Все решения
принимайте только самостоятельно. Проблем со здоровьем в
этот период не предвидится.
Тельцы стали придирчивы в отнашениях. Пора задуматься пока
не назрел конфликт. В этом месяце вы сможете показать остальным чего стоите. Главное чтобы
это было замечено руководством.
Остерегайтесь переохлаждений.
Отношения Близнецов исчерпали себя. Постарайтесь все объяснить, а не обманывать. Если
Вы работаете в корпорации, то
возможен риск дискредитировать себя. Также в сентябре возможны проблемы с желудком
Пауза в отношениях пойдет на
пользу Ракам. Есть время, чтобы понять, чего вам не хватало.
Неожиданная помощь коллег поможет решить проблемы с финансами. У Вас могут начаться
головные боли.
Есть вероятность, что вас будут
проверять перед тем как предложить более высокооплачиваемую должность. Львы расставят
приоритеты и начнут движение
к процветанию. Берегитесь простудных заболеваний.
Девам хочется свободы, а партнер ревнует к каждому столбу.
Сейчас самое время договориться или расстаться. Вас ценят на
работе, и у вас хватает смелости
действовать креативно и это правильно. Берегитесь травм.
У Весов в отношениях возникнет любовный треугольник. На
работе все комфортно и ничего
менять не хочется. Вознет предложение более престижное. Стоит ли ловить журавля в небе?
Возможны проблемы со спиной.
Вы продолжаете искать свою
любовь. Возможно этот человек
рядом и хорошо знаком. Подчинение это не для вас, многие
Скорпионы решат уйти в собственный бизнес. Стоит пройти
полное обследование организма.
Ревность Стрельцов переходит
все границы. Возможно все это
из-за неуверенности в себе. Все
считают вас незаменимым работником. Это окрыляет, и вы готовы дни и ночи проводить на работе. Будут беспокоить суставы.
Семейные Козероги решат завести ребенка. Одинокие флиртуют со всеми подряд. В профессии Вы встанете перед выбором.
Сделайте его в пользу рекламного бизнеса. На здоровье скажуться вредные привычки.
Апатичность Водолеев станет причиной новых скандалов.
Возможно, вы должны признаться своим любимым в чем-то. Не
откладывайте. Очень сложный
период для карьеры. Существует
риск увольнения.
Рыбы будут находиться в приподнятом романтическом настроении. В карьере наступит
время для смены унылой работы
на динамичную. Проблемы создаст переутомляемость и бессонница.

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