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Президентське подружжя разом
з родинами Героїв Небесної сотні
взяли участь у панахиді за загиблими
у Михайлівському соборі
Президент Петро Порошенко разом з
дружиною Мариною Порошенко та родинами Героїв Небесної сотні взяли участь в
панахиді за загиблими активістами Майдану. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі відправив Святіший
Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет.
На початку молитви Святіший Патріарх відзначив, що український народ має

Передплатний індекс 89611

Новий проект ЄС допоможе Україні
вивести управління міграційними
процесами на рівень міжнародних
стандартів

міцну силу духу, і саме її проявили Герої
Небесної сотні, які віддали своє життя за
волю та свободу України. Присутні помолилися за упокій душі Героїв та Боже благословення і допомогу усім українцям у
захисті країни.
По завершенню панахиди Президент з
дружиною встановили лампадки біля фотопортретів Героїв Небесної сотні.
www.president.gov.ua

Європейський Союз започаткував проект «Підтримка управління
міграцією та притулком в Україні», щоб посприяти приведенню
управління міграційними процесами та роботи з шукачами
притулку в Україні у відповідність до найкращих європейських
та міжнародних стандартів.

Основні тенденції незаконної міграції
в контексті забезпечення національної безпеки:
посилення міжінституційної взаємодії

Наталія Науменко,
Директор Департаменту
у справах іноземців та
осіб без громадянства
Державної міграційної
служби України

Одним з основних викликів ХХ століття, який
одночасно пов’язаний як
з можливостями розвитку
міжнародних спільнот, так
і з загрозами національній
безпеці, є інтенсифікація
міграційних процесів. За
оцінками Організації Об’єднаних націй, кількість міжнародних мігрантів досягла
244 мільйона людей – це
становить 3,3% від населення Землі, що свідчить про
різноманітність і складність
міграційних потоків.
Статистичні спостереження останніх років, як Державної міграційної служби
України так і Адміністрації Держприкордонслужби,

свідчать про те, що загальна
ситуація, пов’язана з нелегальною міграцією, залишається стабільною та в цілому контрольованою. Також,
за оцінками європейських
експертів, Східний маршрут трафіку нелегальних мігрантів, який пролягає через
Україну, не є загрозливим
для країн ЄС.
Так, за інформацією Агенції FRONTEX, міграційний
тиск на зовнішні кордони
ЄС залишався на високому
рівні, що вилилося в понад
півмільйона випадків незаконного перетину кордону
за минулий рік.
Початок, продовження
див. на стор. 3
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З цією метою ЄС надасть у наступні
три роки 27,2 млн євро. «Це найбільший з усіх проектів ЄС у сфері міграції, що коли-небудь реалізовувалися у
країнах Східного Партнерства», – зазначив Голова Представництва ЄС в
Україні Хюґ Мінґареллі.
Проект, який впроваджуватиметься
Міжнародною організацією з міграції (МОМ), допоможе Державній міграційній службі України (ДМСУ) та
Державній прикордонній службі України (ДПСУ) швидше та ефективніше
надавати послуги громадянам України
та іноземцям. Так, Державній міграційній службі буде передане обладнання та програмне забезпечення для
Центру обробки даних. Це дозволить
суттєво підвищити ефективність роботи електронних систем та забезпечити
надійний захист персональних даних
громадян. Також буде передане серверне обладнання для облаштування
пунктів пропуску Державної прикордонної служби, що дозволить значно
пришвидшити процес паспортного
контролю та зменшить час перебування громадян у пунктах пропуску.
«У цьому проекті йдеться про права
людини, ефективність роботи органів

державної влади в Україні та безпеку.
З одного боку, ми захистимо мігрантів
від тривалого та тривожного очікування, коли державні органи визначають
їхню долю. З іншого боку, управління
міграцією в Україні буде здатне реагувати на несподівані виклики сучасного світу», – пояснив посол Мінґареллі.
У рамках проекту до співпраці з
ДМСУ та ДПСУ буде залучено експертів із протидії корупції, права, інформаційних технологій та менеджменту. Одним із результатів їхньої
роботи стане створення стандартних
операційних процедур – інструкцій
для роботи чиновників міграційних
відомств у всіх ситуаціях при наданні адміністративних послуг. Європейська практика довела, що це дозволяє
значно поліпшити взаємодію та порозуміння між громадянами та органами
влади.
Крім того, в рамках проекту буде організовано постійний моніторинг міграційної динаміки, що може стати основою для подальшого реформування
органів, котрі опікуються питаннями
міграції в Україні та допомогти у розробці подальшої міграційної політики.
dmsu.gov.ua
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У Державній міграційній службі України

Безвіз близько?
- у разі виїзду на постійне
проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина України
паспорт оформляється протягом 10 робочих днів.
– Зараз більшість населення має внутрішні
паспорти у вигляді книжечки. Звичайно, що з
часом усім необхідно буде
отримати замість книжки ID-картку. Яким чином
відбуватиметься такий
масовий обмін паспортів?
Які особливості цього процесу?

Голова ДМС України
Максим Юрійович Соколюк
– Грузія вже отримала
безвізовий режим. Коли,
на Вашу думку, чекати на
нього Україні? Що думають про це в Уряді?
– Не можу сказати точно,
коли він буде та, мабуть,
ніхто цього передбачити не
може. Але я також зважаю
на певні маркери, які вказують на те, що в цей раз
провадиться реальна підготовка до започаткування
поїздок без віз.
Зокрема, нещодавно я вже
наводив приклади таких
маркерів. Це запуск потягу
Київ – Перемишль з контролем під час його руху,
ідеї, як задіяти аеропорт в
Ужгороді, а також такі, що
стосуються безпосередньо
ДМС.
Сьогодні Євросоюз реалізовує в Україні великий
міграційний проект вартістю понад 27 млн євро. Він
включає поставку обладнання, навчання працівників, приведення процедур
до європейських стандартів. За іншим проектом 150
працівників ДМС виїдуть
до ЄС для навчання.
Це створює враження
та навіть впевненість, що
безвіз дуже близько.
– Як відомо, для виїзду
за кордон потрібні біометричні паспорти. Наскільки збільшиться попит на них після введення
безвізу? Чи справиться
ДМС зі збільшенням потоку заявників?
– Завдяки тому, що безвізовий діалог розтягся у
часі, на руках у людей вже
понад 2,6 млн біометрич-

них паспортів. Більша частка тих, хто часто їздить та
буде їздити до ЄС – вже з
паспортами. Зрозуміло, що
все одно матиме місце певний сплеск активності, але
ж у нас ще є час. Виходимо
з того, що технічно безвізовий режим запрацює влітку? Тоді у нас є березень,
квітень, травень та, скоріше за все, ще й червень.
А за чотири місяці ми ще
майже мільйон паспортів
випустимо.
При цьому зараз випускається тільки біометрія.
Норму закону, за якою видавалися також й небіометричні паспорти, скасували.

– Відповідно до чинного
законодавства, паспорт громадянина України, що видавався раніше, має необмежений строк дії, а тому
навіть після впровадження
паспортів нового зразка
такі паспорти залишаться
чинними. Змінювати їх на
біометричні – це право, але
не обов’язок кожного громадянина України.
Запровадження
нових
паспортів – тривалий процес, який в Україні за
прикладом європейських
держав буде відбуватися природним шляхом.
Обов’язкової заміни документів, так само як встановлення граничних термінів дії раніше виданих
документів, не передбачається. Орієнтовний час,
протягом якого міграційна
служба зможе видати нові
документи для більшості
громадян – 4 роки.
У разі звернень громадян щодо зміни прізвища,
а також втрати, псування
паспорта або необхідності вклеювання фотографій при досягненні 25- або
45-річного віку будуть
оформлюватися нові документи.

– В Інтернеті можна
зустріти
оголошення,
в яких шахраї пропонують виготовити за гроші фальшиві паспорти
країн-членів ЄС. Чи існує
– Стандартний термін проблема підробки украоформлення і виготовлен- їнських паспортів: закорня паспорту для виїзду за донних та внутрішніх?
кордон складає 20 робочих
днів з дня подання доку- – Головним мотивом
нових
ментів, за винятком наступ- запровадження
паспортів є їх захищеність
них випадків:
- при терміновому оформ- від підроблення. Новий
ленні (за заявою особи) із паспорт містить електрооплатою подвійного розмі- нний безконтактний чип,
ру держмита та вартості ад- який неможливо змінити
мінпослуги – до 7 робочих або скопіювати.
Нові паспорти, на відміднів;
- якщо поїздка пов’яза- ну від попередніх «книжена з терміновим лікуван- чок», видаються на основі
ням особи, що виїжджає, електронної бази даних
виїздом особи, що супро- – Єдиного державного деводжує тяжкохворого чи мографічного реєстру, отже
смертю родича, який про- кожній особі лише один раз
живав за кордоном – протя- доведеться пройти процедуру ідентифікації, надалі
гом 3 робочих днів;
- у разі виїзду за кордон інформація про неї містина постійне проживання – 3 тиметься в реєстрі.
Наразі відсутня статисмісяці;
– За який час, в середньому, зараз можна отримати закордонний паспорт?
Чи відрізняється цей термін за регіонами?

тика про підроблення закордонних або внутрішніх
паспортів з електронним
носієм біометричної інформації.

особу.
У той же час Закон дозволяє не вносити до чипу
ID-картки відбитки пальців
або ідентифікаційний податковий код.
Але закордонний паспорт
можна оформити виключно
з біометрією – це не примха держави, а міжнародні
безпекові вимоги сучасного
світу.

– Свого часу в Україні
точилася дискусія щодо
доцільності
поєднання
внутрішнього паспорту
із закордонним в один документ. Чи можливе нині
теоретично та практично таке поєднання в один – Якими правовими добіометричний документ кументами регулюється
з огляду на міжнародні процес отримання та
стандарти?
оплата закордонного біометричного паспорта та
– Теоретично і практично внутрішнього – ID-картце можливо.
ки?
Але почнемо з того, що
вимоги до внутрішнього
– 6 грудня 2012 року наі закордонного паспор- брав чинності Закон Україтів – різні, тому ті задуми, ни «Про Єдиний державний
що сьогодні втілюються у демографічний реєстр та
ID-картці, у разі поєднання документи, що підтверджувказаних документів будуть ють громадянство України,
знівельовані.
посвідчують особу чи її
По-друге, ID-картка з ча- спеціальний статус».
сом стане інструментом
Відповідно до цього Задля отримання великої кону, в Україні розпочато
кількості адміністративних роботи із запровадженпослуг державних і місце- ня оформлення і видачі
вих органів влади, а також паспорта
громадянина
засобом ЕЦП. У закордон- України, що містить безному паспорті такі функції контактний електронний
сьогодні не реалізуєш.
носій із біометричними даРеалізація задуму «Один ними власника документу,
документ для всіх цілей» в регіонах та інфраструктуможлива буде тільки тоді, ри його функціонування.
коли в світі існуватиме гло- З метою запровадження
бальна система ідентифіка- біометричних документів
ції особи.
для виїзду за кордон Урядом було прийнято Поста– Чи передбачено якийсь нову від 7 травня 2014 року
варіант отримання закор- № 152 «Про затвердження
донного
біометричного зразка бланка, технічного
паспорту чи внутрішньо- опису та Порядку оформго – ID-картки для осіб, лення, видачі, обміну, пеякі за релігійними переко- ресилання,
вилучення,
наннями відмовляються повернення державі, знивід документів, які перед- щення паспорта громадябачають електронне зчи- нина України для виїзду
тування?
за кордон з безконтактним
електронним носієм, його
– Закон № 1474 виключає тимчасового затримання та
можливість
оформлення вилучення».
паспортних документів без Відповідно до зазначеної
біометричних даних про постанови, біометричні за-

кордонні паспорти в Україні запроваджуються з 1 січня 2015 року.
Постановою
Кабінету
Міністрів України від 25
березня 2015 року № 302
затверджено зразок бланка, технічний опису та
Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення,
повернення
державі, знищення паспорта громадянина України.
Відповідно до цієї постанови, оформлення і видачу паспорта громадянина
України з безконтактним
електронним носієм у вигляді пластикової картки
запроваджено з 1 січня
2016 року для громадян, які
досягли 16-річного віку та
оформлюють паспорт вперше.
Відповідно до Закону
України від 14 липня 2016
року № 1474-VIII «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо документів, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,
спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України», з 1 жовтня 2016 року
в Україні запроваджується
видача паспортів у формі
картки всім громадянам.
Встановлено
прозорий
механізм оплати до бюджету платежів за оформлення
документів (у тому числі
закордонного
паспорта).
Оплачується лише один
платіж – адміністративний
збір.
Порядок обчислення адміністративного збору визначено законом як суму
вартості бланка, вартості
персоналізації та вартості
адміністративної послуги.
Закон також визначає граничний розмір вартості послуг.
Інтерв’ю провів власкор
газети «Міграція» С. Дон.

У Державній міграційній службі України
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Основні тенденції незаконної міграції в контексті забезпечення
національної безпеки: посилення міжінституційної взаємодії
Разом з тим, відповідно до Щорічного
аналізу загроз на східних кордонах ЄС (за
2015 рік) Агенції FRONTEX, потоки мігрантів з Близького й Середнього Сходу,
Африки та Північно-східної Азії до ЄС через територію України залишаються на відносно низькому рівні, порівняно з іншими
маршрутами.
Зазначене підтверджується статистичними даними, наданими Адміністрацією
Державної прикордонної служби України.
Так, загальна кількість мігрантів, затриманих Держприкордонслужбою за спробу незаконного перетинання кордону, зменшилась у 1,7 рази (у 2016 році – 1040, у 2015
– 1819). Найбільше зменшення спостерігається на кордоні з Румунією – у 3,4 рази (у
2016 році – 46, 2015 – 158) та Угорщиною
– у 2,2 рази (у 2016 році – 430, 2015 – 964).
Основна частка нелегальних мігрантів
була затримана на кордоні з Угорщиною
(41%) та Словаччиною (23%).
Основною категорією незаконних мігрантів залишаються громадяни Афганістану
(2016 рік – 181 особа, 2015 – 666) та В’єтнаму (2016 рік – 108 осіб, 2015 – 67).
Суттєво активізувалися нелегальні мігранти зі Шрі-Ланки (2016 рік – 83 особи,
2015 – 67), Туреччини (2016 рік – 71 особа,
2015 – 37), Індії (2016 рік – 78 осіб, 2015 –
0) та Бангладеш (2016 рік – 64 особи, 2015
– 36).
Спостерігається зменшення кількості
іноземців, затриманих у пунктах пропуску
через державний кордон за порушення правил перебування
в Україні – на 9% (2016 рік – 1528, 2015
– 1677).
Основними способами переправлення нелегальних мігрантів залишаються наступні.

На легальних каналах:
- використання дійсних паспортних документів, дійсних українських віз, виданих
на запрошення підставних приватних осіб,
підроблених запрошень навчальних закладів, туристичних ваучерів, не існуючих
приватних підприємств;
- використання чужих підроблених
паспортів, підроблених посвідок на постійне, тимчасове проживання в Україні, підроблених (недійсних) відміток Держприкордонслужби.
У 2016 році затримано 83 нелегальних мігрантів з підробленими документами та 13
– з чужими (у 2015 – 184 з підробленими,
23 з чужими), виявлено 20 мігрантів з документами громадян європейських країн:
використовувалися документи Бельгії (2),
Болгарії (3), Великої Британії (3), Греції (4),
Данії (1), Італії (1), Нідерландів (3), Німеччини (1), Франції (2);
- залишається актуальною схема «транзитного» прямування по території України
через пункти пропуску для повітряного
сполучення, яка передбачає після прибуття
в Україну зміну у транзитній зоні аеропорту
напрямку руху на рейси європейського прямування та використання нових паспортних документів, як правило підроблених.
При плануванні переправлення в Україну
організаторами каналу застосовується диференційований підхід до кожної особи та
пропонуються різноманітні схеми (в’їзд під
приводом навчання, об’єднання з родиною,
лікування та ін.).
Також із початку 2016 року спостерігається збільшення кількості спроб переправлення до України громадян Афганістану
та Пакистану під приводом об’єднання з
родиною у зв’язку з одруженням із грома-

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ» ВІТАЮТЬ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
Начальника УДМСУ
в Запорізькій області
Харіна Олександра
Леонідовича

Начальника ГУ ДМСУ
в м. Києві
Біляк
Тетяну Василівну

Начальника УДМСУ в
Херсонській області
Яковенко Оксану
Василівну

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, злагоди та
подальших успіхів у Вашій професійній діяльності!
Нова версія UAID Reader – програмного забезпечення
для зчитування даних паспортів у формі картки
Державне підприємство «Поліграфічний
комбінат «Україна» оприлюднило нові
версії програмного забезпечення UAID
Reader, призначеного для зчитування інформації з безконтактного електронного
носія паспорта громадянина України у
формі картки.
До програмного комплексу входять наступні складові.
* Програмне забезпечення UAPass для
платформ Windows (починаючи з ХР), за
допомогою якого здійснюється підключення та використання периферійних пристроїв – зчитувачів ID-документів, аутентифікація користувача, а також зчитування
даних з безконтактного електронного носія.

* Програмне забезпечення UAID
READER для платформ Windows (починаючи з 7 версії) та Android, за допомогою
якого можна здійснити зчитування персональних та біометричних даних, які зберігаються на безконтактному електронному
носії паспорта, забезпечити взаємодію
зі зчитувачами ID-документів, здійснити
авторизацію, змінити або розблокувати
захисні коди.
* Java-бібліотека, призначена для використання при розробці власних програмних продуктів з функціями отримання
груп даних, фотографії особи, фотографії
підпису з безконтактного електронного
носія.
dmsu.gov.ua

дянками України.
Як правило, після укладення шлюбу вказана категорія іноземців повертається на
батьківщину, де згодом звертається до консульського підрозділу Посольства України з
метою отримання віз типу «Д» (довгострокової), а підставою оформлення візи слугує
свідоцтво про шлюб. Наявність зазначеного типу візи є обов’язковою умовою для подальшого оформлення іноземцем посвідки
на постійне проживання в Україні, а згодом
і набуття ним громадянства.
При цьому вартість послуг з оформлення
подібного шлюбу залежить від низки обставин (громадянство особи, регіон, знання
мови, вік, досвід попереднього проживання
в Україні тощо) і становить від 500 до 6000
доларів США. Наші співгромадянки, які
вступають в шлюб з іноземцями, отримують за це близько 500-700 дол. США.
Слід зазначити, що у зв’язку з істотним
скороченням кількості наданих органами
ДМС України статусів біженця, дозволів на
імміграцію тощо, вказаний спосіб легалізації стає все більш поширеним.
Додатковим негативним фактором є те,
що значна частина іноземних громадян, які
використовують фіктивні шлюби з громадянками України, вже одружені та мають
дітей у себе на батьківщині. Проте здійснити перевірку громадян ІРА/ІРП щодо перебування їх у шлюбі на території цих країн
наразі неможливо з огляду на відсутність
реєстрів і відповідних відміток в їхніх національних паспортах. У результаті після
легалізації іноземця в Україні він здійснює
виклик до нашої держави своєї родини.
Слід особливо наголосити, що станом на
сьогодні відсутній дієвий механізм із попередження та припинення вищевказано-
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го каналу нелегальної міграції до України.
Так, у випадках відмов у видачі українських віз на адресу консульських підрозділів починають надходити чисельні звернення по лінії МЗС України, а також від
аплікантів, їх «дружин», адвокатів щодо
надання роз’яснень із приводу такої відмови. Наслідком цього, у більшості випадків
є задоволення клопотання щодо видачі віз
зазначеним іноземним громадянам.
Поза пунктами пропуску:
- нелегальні мігранти переправляються
як в Україну, так і з України невеликими
групами (2-3 особи), як самостійно (за допомогою топографічних карт и GPS-навігаторів), так і в супроводі пособників з числа
місцевих жителів прикордонних районів
або представників іноземних діаспор.
Останнім часом існує досить висока ймовірність використання малих літальних
апаратів для переміщення мігрантів.
Отже міграційні питання залишаються на
пікові актуальності як для країн ЄС, так і
для України. У порядок денний всіх засідань, які проводяться країнами-членами
ЄС з безпекових питань, у першу чергу
включені питання подолання міграційної
кризи, створення ефективного інструменту
протидії незаконного проникнення мігрантів, зниження рівня терористичної загрози
у зв’язку з незаконною міграцією тощо.
Через це ефективність регулювання міграційних процесів в Україні залишається
в полі зору наших міжнародних та європейських партнерів: МОМ, УВКБ ООН,
FRONTEX, ЄК, та все більше потребує посилення координації правоохоронних органів: Національної поліції, Служби безпеки,
Держприкордонслужби.
Н. Науменко

Затверджено План заходів
з реформування ДМСУ на 2017 рік
8 лютого Кабінет Міністрів України
затвердив План заходів щодо реалізації
Концепції здійснення першочергових
заходів з реформування Державної міграційної служби України на 2017 рік,
розроблений ДМС.
Реалізація заходів розрахована на 2017
рік та передбачає, зокрема:
• підключення центрів надання адміністративних послуг до процесу оформлення біометричних документів;
• забезпечення уніфікації, стандартизації та спрощення процедур обслуговування громадян у підрозділах
міграційної служби при наданні адміністративних послуг;
• створення контактного центру, сервісу служби підтримки громадян;

• профільну професійну підготовку
працівників міграційної служби;
• удосконалення діяльності міграційної служби на основі активного обміну
досвідом з іноземними державами та
міжнародними організаціями;
• аналіз актів законодавства та діючих
процедур з метою виявлення корупційних ризиків та вироблення подальших
пропозицій щодо змін у законодавстві.
Реалізація плану заходів створить
умови для розбудови якісних сервісів
для громадян України, іноземців та осіб
без громадянства, а також стане черговим кроком на шляху приведення стандартів діяльності ДМС у відповідність
до європейських вимог.
dmsu.gov.ua

Паспорт у вигляді ID-картки відтепер можна отримати
у Центрі надання адміністративних послуг
2 лютого у приміщеннях Київської та
Малиновської районних адміністрацій
Одеської міської ради відбулося відкриття «прозорих офісів» ЦНАП за участю
голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, міського голови Геннадія Труханова, директора
Департаменту адміністративних послуг
Одеської міської ради Євгенії Абрамової та начальника Головного управління
Державної міграційної служби України
в Одеській області Олени Погребняк.
Відтепер нові офіси ЦНАП зможуть
надавати послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України
у вигляді ID-картки. Для цих цілей із
міського бюджету були виділені кошти на закупівлю 6 робочих станцій, 3
з яких було встановлено у філії Центру адмінпослуг Київського району
та 3 – у філії Малиновського району.

Окрім цього, міський голова підкреслив, що у 2017 році планується виділення коштів з міського бюджету на
реконструкцію будівлі Суворовської районної адміністрації, в якій також найближчим часом буде відкрито сучасний
Центр адмінпослуг для жителів району.
ГУ ДМС України
в Одеській області
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У територіальних міграційних службах України

15 лютого керівники всіх територіальних
підрозділів ДМСУ взяли участь у вшануванні
Дня пам’яті учасників бойових дій в Афганістані

Керівники всіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли
участь у заходах з вшанування пам’яті героїв Небесної сотні

В Управлінні ДМС України
в Житомирській області підвели
підсумки службової діяльності
за минулий рік

Жителі Ківерцівського району Волині можуть оформити
закордонний паспорт та ID-картки в своєму райцентрі

У Житомирі в приміщенні обласного Управління Державної
міграційної служби відбулось
розширене засідання колегії з
керівниками територіальних
підрозділів УДМС, на якому
були підведені підсумки службової діяльності за 2016 рік.
У засіданні взяв участь начальник УДМС України в Житомирській області Олександр Радько.
Відкриваючи засідання, начальник Управління акцентував
увагу присутніх на концепції
реформування ДМС, створенні
національної системи ідентифікації осіб, що передбачає впровадження глибинної реформи у
діяльність міграційної служби.

За минулий рік у дев’яти підрозділах міграційної служби
області паспорт громадянина
України у формі картки оформлено майже 8,5 тис. громадянам. Закордонним паспортом документовано понад
46 тис. громадян України.
У минулому році виявлено та
притягнуто до адміністративної
відповідальності 793 порушника паспортно-візових правил.
На них було накладено штрафів
на суму майже 335 тис. гривень. За результатами розширеного засідання колегії УДМС
прийнято відповідні рішення.
А. Шнайдер, УДМС України
в Житомирській області

21 лютого на базі нового приміщення Ківрцівського районного
сектора міграційної служби області було відкрито робочу станцію з оформлення ID-карток та
документів громадянина України для виїзду за кордон.
Станція з оформлення біометричних документів Ківерцівської міграційної служби стала
14-ю на карті Волині. Зокрема,
приміщення розташоване у центрі міста Ківерці.
На відкритті були присутні в.о.
начальника УДМС України у
Волинській області Іван Войцешук, перший заступник голови
облдержадміністрації Олександр
Степанцов, начальник районного
сектору УДМС Світлана Іващук.
Присутні особисто перевірили як
працює новий комплекс та як
проходить процедура оформлення закордонного паспорту.
«Районна рада нам дуже допомогла, можна сказати, що це їх
дітище. Тож завдяки саме місцевій владі, ми знаходимося у
зручному і комфортному місці.

Також це дуже зручно і для жителів, тому працюватимемо тільки
на благо», – зазначила завідувач
сектору Світлана Іващук.
Говорячи про зручність і доступність, Іван Войцешук також
зазначив, що у приміщенні планують поставити термінал для
платежів, щоби не доводилось

ходити у банки і оплачувати послуги, які надаватиме районний
сектор управління Державної міграційної служби у Волинській
області. Ще одна новація у планах – запровадження електронної
черги.
УДМС України
в Волинській області

Буковинські міграційники та підприємці передали
допомогу мешканцям Авдіївки та бійцям АТО

У 19 підрозділах УДМСУ Кіровоградщини
можна оформити паспорт у формі картки
На Кіровоградщині збільшилась кількість підрозділів
УДМСУ, де можна оформити
паспорт громадянина України
у формі картки та паспорт громадянина України для виїзду за
кордон.
Наразі у 19 територіальних
підрозділах УДМС надаються
відповідні адміністративні послуги. Зокрема, ID-картку можуть отримати громадяни, які
проживають у Подільському та
Фортечному районах міста Кропивницький, Благовіщенському, Бобринецькому, Голованівському, Добровеличківському,
Долинському, Знам’янському,
Кіровоградському, Маловисківському,
Новгородківському,

Новомиргородському, Олександрійському, Олександрівському,
Онуфріївському, Петрівському,
Світловодському та Устинівському районах. У підрозділи
цих же районів можна також
звернутись з питання оформлення закордонного паспорта.
Найближчим часом будуть
завершені роботи щодо обладнання робочими станціями з
оформлення біометричних документів ще п’яти територіальних підрозділів міграційної
служби області: Вільшанського, Гайворонського, Компаніївського, Новоархангельського
та Новоукраїнського.
УДМС України
в Кіровоградській області

В УДМСУ Вінниччини створено
футбольну команду

Начальник Управління ДМС
у Чернівецькій області Віталій
Вербицький спільно з колегами
доправив до місця розташування
80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України матеріальну допомогу, зібрану працівниками УДМС області.
До акції приєдналися також місцеві підприємці Йосип Заволович,

За ініціативи начальника
міграційної служби області
Бориса Олександровича Наливайка, упродовж січня-лютого цього року було створено
футбольну команду УДМС.
Завдяки бажанню та активної позиції співробітників
приймати участь в спортивних змаганнях між іншими
командами, що утворені при
управліннях
та
департаментах органів виконавчої
влади Вінницької ОДА, за
власні кошти було придбано спортивну форму та нанесено на них логотипи Державної міграційної служби.
Кожного вихідного, за домовленістю з представниками

Віктор Крикун та Володимир Жаровський. Було зібрано продукти
харчування тривалого зберігання,
одяг та взуття, теплі речі, ковдри,
комплекти постільної білизни, дизель, генератор та електропили.
Частину гуманітарного вантажу
буковинські міграційники передали мешканцям Авдіївки у пункті
збору м. Краматорськ.

Комітету з фізичної культури
і спорту Вінницької міської
ради, у приміщені спортивного комплексу «СКА» по вул.
Акад. Янгеля у м. Вінниці
проводяться спортивні тренування. Працівники управління
та окремих територіальних
підрозділів мають таке велика бажання грати, що кожного
вихідного приїздять за 100-170
кілометрів.
У тренуваннях постійно приймає
участь начальник управління
та всі бажаючі працівники.
Команда нараховує 14 чоловік та може грати як у повноцінний так і у «міні футбол».
У лютому, управлінням було
подано заявку щодо участі

Працівникам Управління ДМС,
які не лишають у біді співвітчизників та не забувають у тилу про
своїх захисників, керівник міграційної служби Буковини привіз
теплі слова подяки від бійців та
український прапор з їхніми підписами.
УДМС України
в Чернівецькій області

команди УДМС в кубку м. Вінниці, а вже 26 лютого наша
команда прийняла участь у
фінальній частині змагань і
провела зустріч в 1/8 фінала з командою Національного університету харчових
технологій (НУХТ) у спортивному комплексі «Колос».
Хоча наша команда і відкрила рахунок, однак у подальшому програла команді
суперників з рахунком 6 – 3.
«Поразка нашої команди не
засмутила а ні гравців, а ні
вболівальників, адже команда
лише починає грати, ми впевнено тренуємося, підбираємо
та розставляємо вмілих гравців і згодом у нас все вийде. А

ще зважаючи на те, що середній вік наших гравців складає
40 років, в той час команда суперників 20 років, то ми добре
зіграли»: - сказав начальник
управління Борис Наливайко.
Сподіваємося,
що
ідею
створення спортивних команд підтримають і інші
управління
міграційної
служби та буде можливим
проведення змагань між територіальними
органами.
До речі, після проведення
змагання, окремі співробітники виявили бажання створити в управлінні ще й жіночу волейбольну команду.
УДМС України
у Вінницькій області

У територіальних міграційних службах України
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З 14 лютого паспорт у формі
У Харкові відбулась службова нарада керівництва ГУ ДМС
картки можна оформити ще
з прикордонниками, співробітниками УСБУ та ГУ НП
у трьох територіальних підрозділах 7 лютого 2017 року в залі засідань ГУ ДМС України в ХарківДМС у Полтавській області
ській області відбулась службоУ зв’язку із завершенням роботи
щодо забезпечення в повному обсязі
територіальних підрозділів УДМС
України в Полтавській області матеріально-технічними ресурсами,
необхідними для оформлення і видачі паспортів засобами Єдиного
державного демографічного реєстру, інформуємо про наступне.
З 14 лютого Подільський районний
сектор у місті Полтаві, Крюківський
районний відділ та Автозаводський
районний відділ у місті Кременчуці УДМС України в Полтавській
області розпочинають прийом документів для оформлення закордонних паспортів та паспортів громадянина України у формі ID-картки.
З метою якісного та швидкого обслуговування громадян в Автозаводському районному секторі у місті
Кременчуці встановлено додаткове
обладнання за адресою: вул. Київська, 7, для здійснення прийому до-

кументів на оформлення паспорта
громадянина України та закордонного паспорта засобами Єдиного державного демографічного реєстру.
Додатково повідомляємо, що з 11
лютого 2017 року та в подальшому
прийом документів від громадян
у вищезазначених територіальних
підрозділах Управління для оформлення паспорта громадянина України з використанням бланка паспорта у формі книжечки припиняється.
На офіційному сайті Державної міграційної служби України
можна знайти усі необхідні контакти (адреси, телефони) терито р і а л ь н и х п і д р о зд і л і в УД М С
України в Полтавській області та
ознайомитись з відповідною нормативною базою та загальним
переліком адміністративних послуг, які надає міграційна служба.
УДМС України
у Полтавській області

Школярам Ужгородщини
розповіли про ID-паспорт

ва нарада за участю керівництва
ГУ ДМС, працівників Східного регіонального управління
Прикордонної служби України,
представників УСБУ та Національної поліції в Харківській
області.
Під час заходу були обговорені
механізми взаємодії ГУ ДМС зі
Східним регіональним управлінням Прикордонної служби
України, УСБУ та Національною поліцією з наступних питань:
- здійснення механізму підтвердження законності перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
(реєстрація паспортного документа у пункті пропуску через
державний кордон);
- отримання відомостей про
іноземних громадян, які могли
нелегально перетнути державний кордон України;
- протидія нелегальній міграції.
Керівництво ГУ ДМС України
в Харківській області зазначило,

що останнім часом збільшилась
кількість випадків звернень іноземних громадян для продовження терміну перебування в
Україні, надання дозволу на імміграцію по підробленим штампам перетинання державного
кордону.
Керівники служб висловили
сподівання, що, завдяки спіль-

ним крокам, найближчим часом
вдасться удосконалити механізм співпраці між відомствами
щодо можливості в оперативному режимі отримання інформації та проведення спільних перевірок законності перебування
іноземців на території України.
ГУ ДМС України
в Харківській області

У Херсоні проведено зустріч з іноземними студентами

15 лютого дві школи Ужгородського району – Коритнянську та
Великолазівську ЗОШ І-ІІІ ступенів – відвідали представники Головного управління ДМС
України в Закарпатській області Костянтин Калабіга та Наталія
Андрейчик. Мета візиту – розширити знання молодих людей про
документи, що посвідчують особу.
Міграційники розповіли школярам про порядок оформлення
паспорта громадянина України у
формі ID-картки, необхідні для

цього документи. З 1 листопада
паспорт громадянина України є
обов’язковим для 14-річних. Послуга вперше надається за місцем реєстрації і є безкоштовною.
На завершення зустрічі учням
роздали інформаційні листівки, в
яких міститься вся необхідна інформація щодо отримання тих адміністративних послуг, котрі надаються міграційною службою.
О. Поштак, ГУ ДМС України
в Закарпатській області

З метою роз’яснення законодавства стосовно правил
перебування
іноземців на території України,
співробітники міграційної служби Херсонщини зустрілися зі
студентами-іноземцями Херсонського державного університету.
Захід відбувся під керівництвом ректора, за участю
представників міграційної та
прикордонної служб, правоохоронних органів, Служби безпеки.
Під час зустрічі співробітники
міграційної служби ознайомили студентів з вимогами законодавства про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства, а також правилами їх
перебування на території України. Присутнім було детально
роз’яснено порядок документування посвідкою на тимчасове
проживання та
наголошено,
що відповідний документ підтверджує законні підстави на
тимчасове проживання в Україні та діє впродовж періоду навчання. Окремо було зауважено,

що після закінчення строку дії
посвідки подальше перебування
іноземців в Україні є порушенням міграційного законодавства, за що передбачається адміністративна відповідальність.
С т уд е н т и , в с в о ю ч е р гу, охоче задавали питання

та
отримували
кваліфіковані відповіді спеціалістів.
Н а р а з і у Х е р с о н с ь ко му
державному
університ е т і н а вч а є т ь с я бл и з ь ко
90 студентів з-за кордону.
УДМС України
в Херсонській області

22 лютого в міграційній службі Києва було проведено робочу
зустріч керівників структурних
і територіальних підрозділів ГУ
ДМС зі співробітниками Укрбюро Інтерполу Р.В. Марчишаком та С.А. Нечипоруком.
Представляючи гостей, т.в.о.
начальника ГУ ДМС М.В. Войналович зазначив, що тісне
співробітництво обох служб є
важливою ознакою нинішнього
часу і пов’язане, насамперед, із
загальною активізацією міграційних процесів, введенням у
широкий обіг паспортних документів нового зразка, а та-

кож посиленням уваги з боку
держави до питань протидії
незаконній міграції та безпеки
документів.
У ході зустрічі присутніх ознайомили із актуальними завданнями київського відділу
Укрбюро Інтерполу як столичного центру координації та
забезпечення взаємодії органів державної влади з компетентними органами іноземних
держав. Руслан Марчишак, зокрема, підкреслив важливість
оперативної взаємодії саме з
підрозділами міграційної служби Києва, на яку покладено осо-

бливі та відповідальні функції
по захисту національної безпеки України.
На зустрічі також обговорювались питання дотримання діючих стандартів в оформленні
документів для виїзду за кордон; своєчасної підготовки та
направлення повідомлень про
втрачені, викрадені та недійсні документи; повідомлень для
зняття з розшуку та деякі інші
практичні аспекти взаємодії
Укрбюро Інтерполу з органами
та підрозділами ДМС.
ГУ ДМС України
в місті Києві

Керівництвом УДМС Хмельниччини проведена нарада-семінар для
працівників територіальних підрозділів У ГУ ДМС м. Києва відбулась робоча зустріч
15 лютого в приміщенні Хмель- ки корупційних ризиків» та наказу
з представниками Укрбюро Інтерполу
ницького міського відділу відбулась Національного агентства України з
нарада-семінар для керівників територіальних підрозділів міграційної служби за участі в.о. начальника
Управління – начальника відділу з
питань громадянства, паспортизації та реєстрації Миколи Янчишина.
Під час наради було обговорено чималу низку питань, зокрема
щодо дотримання працівниками
міграційної служби законодавства
України в частині вимог наказу
МВС № 452 від 25.05.2012 р. «Про
затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової
діяльності працівниками ДМС
України», наказу ДМС № 11/аг від
19.01.2017 р. «Про проведення оцін-

питань державної служби №158 від
05.08.2016 року «Про затвердження
загальних правил етичної поведінки
державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування»
під час надання адміністративних
послуг громадянам працівниками територіальних підрозділів.
По завершенню наради керівництвом Управління було наголошено
про персональну відповідальність
та безумовне дотримання законодавства працівниками міграційної
служби при виконанні службових
обов’язків під час надання адміністративних послуг громадянам.
УДМС України
в Хмельницькій області
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У Державній міграційній службі України

Фіктивний шлюб чи легальні документи?

Начальник ГУ ДМСУ
в Одеській області
Олена Генадіївна
Погребняк
Д ержавна міграційна
служба України функціонує вже протягом 5 років.
Зазначена структура є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується та
координується Кабінетом
Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ
України з метою реалізації державної політики у
сферах міграції (імміграції
та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних
осіб, біженців та інших
визначених законодавством
категорій мігрантів.
Протягом
зазначеного
періоду ДМС підготувало
і реалізувало низку проектів, змін до законодавчих
та підзаконних актів, направлених на удосконалення міграційної сфери, наближення до європейських
стандартів та міжнародного
права.
Разом з тим, на сучасному
етапі спостерігається вплив
зовнішніх та внутрішніх
чинників на міграційну
політику України, що спонукає до поглибленого вивчення нових, проблемних
явищ, актуальність яких
посилюється становленням
української державності.
До таких явищ можна
віднести інститут «фіктивних шлюбів», який активно
обговорюється в системі
МВС протягом останнього
року.
За міжнародним досвідом, наприклад у Франції,
посвідка на проживання
дається лише після двох років спільного проживання,
а спроба вступити у шлюб
заради вигоди або знаходження у такому шлюбі карається ув’язненням строком на 5 років та штрафом
у розмірі 15000 євро. Таке
покарання застосовується і
у випадку якщо іноземець
або особа без громадянства приховали свої наміри
від громадянина Франції,
з яким укладається шлюб.
Покарання може бути посиленим до 10 років ув’язнення і штрафом у розмірі
до 750 тисяч євро, якщо
такий злочин вчинено ор-

ганізованою групою осіб.
До злочинців також застосовуються додаткові покарання у вигляді конфіскації
майна та заборони на в’їзд
у Францію строком від 5 до
10 років.
У Латвії законопроектом
про внесення змін до Кримінального Кодексу організація фіктивного шлюбу
з метою отримання іноземцем статусу громадянина
країни ЄС карається позбавленням волі строком
до 5 років. Для особи, яка
уклала фіктивний шлюб,
у тому числі для збагачення або для групи осіб, що
вчинили подібне за попередньою домовленістю передбачається позбавлення
волі строком до 8 років з/
без конфіскації майна.
У Білорусі співробітники
регіональних підрозділів
МВС відпрацьовують фіктивні шлюби шляхом проведення ретельних перевірок. За виявлений «обман»
державні структури анулюють шлюби та дозволи на
постійне проживання.
У Нідерландах перевірки з
боку міграційних структур
відсутні, але громадянство
можливо отримати тільки
після 10-річного спільного
проживання.
В Бельгії якщо встановлюється, що фіктивний
шлюб укладався для отримання
бельгійського
громадянства, особа, яка
порушила закон може бути
притягнута до кримінальної відповідальності, яка
передбачає
ув’язнення
строком до 2 років. Зазначене покарання також передбачено у разі примушування насильницьким шляхом
однієї з сторін до укладання
такого шлюбу. Також діючим законодавством Бельгії
встановлені повноваження
співробітників муніципального управління, які мають
право відмовити в реєстрації шлюбу, якщо виникають
сумніви щодо щирості намірів осіб, які укладають
шлюб.
У Німеччині за фіктивний
шлюб, який укладається
для отримання посвідки на
проживання чи соціальних
пільг, передбачено кримінальну відповідальність до
3 років позбавлення волі
та штрафи. Щоб довести,
що вже укладений шлюб
не фіктивний, треба протягом трьох років терпіти контроль спеціальних
службовців муніципальних
управлінь.
У США фіктивний шлюб
карається покаранням у
вигляді позбавлення волі
до 5 років і штрафом у
розмірі 250 тисяч доларів, а доказом фіктивності
шлюбу може бути нетривале спільне проживання,
приховання наміру виїхати
за кордон, ухилення від інтимних стосунків, підтримання інтимних відносин

з іншою особою тощо. При
цьому в США до сімейного
гніздечка можуть завітати
навіть уночі. Співробітники міграційної служби простежують буквально все:
чи спить подружжя в одному ліжку, чи веде спільне господарство, чи разом
відпочиває,
цікавляться
спільними фотографіями
та побутом тощо. Після
ретельної перевірки особистих речей співробітники
міграційної служби США
призначають та проводять
співбесіди з кожним із подружжя. Зазвичай ставлять
найбільш неочікувані питання, що торкаються побуту та повсякденного життя.
Докази повинні бути ґрунтовними та переконливими.
Незважаючи на досить суворе покарання фіктивних
шлюбів, у багатьох розвинутих країнах світу зазначене діяння вже набуло
рис бізнесу. Так, у США за
укладання фіктивних шлюбів мігранти сплачують
від 10 до 60 тисяч доларів,
в середньому громадяни
США від мігрантів просять
близько 30 тисяч доларів.
В Україні зазначена проблематика також набирає
обертів та економічна складова нашої країни цьому
сприяє. Як правило річ
йде про укладення шлюбу
строком на два роки, що в
подальшому надає право
на отримання посвідки на
постійне проживання. При
цьому в соціальних мережах Інтернету спостерігається рекламація таких
заходів, загальна вартість
яких не перевищує 1 тисячі
доларів.
На сьогодні ч. 2 ст. 40 Сімейного кодексу України
визначає, що шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком
або одним із них без наміру
створення сім’ї та набуття
прав та обов’язків подружжя. Визнати шлюб фіктивним можна виключно в
судовому порядку, але шанси на це мінімальні, адже
жодні перевірки на щирість
намірів подружжів у нашій
країні не здійснюються.
Крім цього, за фіктивний
шлюб в Україні не передбачено ані кримінальної, ані
адміністративної відповідальності.
Як показує практика, фіктивні шлюби реєструють у
більшості громадяни Азербайджану, Грузії, Сирії,
Іраку, Афганістану, менше
- громадяни РФ, Молдови,
Індії, В’єтнаму, Узбекистану тощо.
Так, за статистичними
даними, протягом червня
– липня 2016 року до ГУ
ДМС в Одеській області
з заявою про оформлення посвідки на тимчасове
проживання (возз’єднання з родиною) звернулось
72 іноземних громадянина, які є студентами ВНЗ

Одеського регіону. З яких
66 громадян з Іраку, 1 особа
з Сирії, 2 – з Туреччини, 3 –
з Йорданії. Дружини вищевказаних осіб були жінки
1950-х р.н., мешканки селищ міського типу, які при
подачі документів навіть не
впізнавали своїх начебто
чоловіків.
Занепокоює ситуація, що
складається при прийомі
документів на оформлення посвідки на тимчасове
або постійне проживання
в Україні чи на дозвіл на
імміграцію в Україну, коли
один із подружжя практично не приховує фіктивність
укладеного шлюбу, оскільки такі дії не несуть ніякої
відповідальності, але є підставою для легалізації на
території України.
На думку авторів статті,
українська міграційна політика може у майбутньому передбачити гібридну
відповідальність за укладання фіктивних шлюбів. Для категорії осіб, які
здійснюють зазначене для
своєї легалізації на території України (отримання
посвідок на тимчасове або
постійне проживання, дозволів на імміграцію) необхідна
адміністративна
відповідальність у вигляді
штрафів до 100 тисяч гривень, з послідуючою забороною в’їзду строком до
одного року. Для категорії
осіб, які виступають в ролі
посередників або організаторів зазначеної протиправної діяльності – карна
відповідальність строком
до 3 років позбавлення
волі та додаткові штрафи
на суму до 250 тисяч гривень. До виявлення подібних фактів повинні залучатися такі структури: МВС,
ДМС, СБУ, МЗС, Мінюст
України, участь яких є важливою з позиції виконання
власних повноважень. Так,
наприклад, МЗС оформлює
візи через дипломатичні
установи нашої країни за
кордоном. Перевірка іноземців та осіб без громадянства, які звертаються з
пакетом документів до дипломатичних установ здійснюється лише через СБУ. В
свою чергу ця структура не
перевіряє осіб через наявні
бази даних МВС та ДМС,
що додатково може надати
можливість для виявлення осіб, які зловживають
діючим
законодавством
шляхом надання фіктивних
документів або недостовірних відомостей. Прикладом такого можуть слугувати випадки, коли особи,
перебуваючи на території
України, звертаються до
територіальних підрозділів
ДМС з клопотаннями про
набуття міжнародного захисту. Під час перебування у процедурі визнання
біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту в Україні, трапляються

випадки коли особи звертаються до дипломатичних
установ країн громадянської належності, отримують паспортні документи,
які приховують від ДМС
та шляхом використання
довідок про звернення за
захистом в Україні укладають шлюби із громадянами
України. Після проведення
такої процедури іноземці повертаються до країн
громадянської належності,
де начебто їх життю раніше загрожувала небезпека.
Особи використовуючи наявні свідоцтва про шлюб
звертаються до дипломатичних установ України, де
отримують візи типу «Д»,
що дозволяє повернутися
до нашої країни для послідуючого оформлення дозволу на імміграцію та документування посвідками
на тимчасове або постійне
проживання. В даному випадку вважається, що попередня інформація про звернення за захистом в Україні
(історія про ймовірні переслідування в країнах громадянської належності) та
факт приховання паспортних документів можуть стати результатом для надання
відмови в оформленні в’їзних віз до України строком
на певний період, що і буде
вважатися адміністративним покаранням.
Крім
цього,
Головне
управління вважає доцільним запровадити внесення
відповідних змін до Закону
України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану», де зазначити, що
укладання шлюбних відносин повинно здійснюватися
на території регіону реєстрації місця проживання
або перебування. Зазначене
дозволить запровадити систему уникнення корупційних ризиків, бо іноземці у
непоодиноких випадках використовують різні регіони
країни для укладення шлюбів, там де це «може працювати». Такими прикладами
можуть бути випадки, коли
шукачі захисту заздалегідь
використовують паспортні
документи, приховують їх
від ДМС, а після отримання довідок про звернення за
захистом в Україні пробують укласти подібні шлюби, звертаючись до органів
ДРАЦС Мінюст по всій
території України. При цьому негативним чинником
у таких випадках є те, що
територіальні підрозділи
ДМС не можуть вийти за
рамки своїх повноважень
та здійснити виїмку таких
документів для послідуючого надсилання в підрозділи ДМС, на обліку яких
вони перебувають.
Додатково слід передбачити проведення на всеукраїнському рівні спеціальних операцій для перевірки
подібних випадків та виявлення фіктивних шлю-

бів, опрацювати механізм
перевірок, розширити повноваження ДМС та інших
правоохоронних структур
(СБУ, МВС, органи Прокуратури) в питанні підготовки відповідних висновків про відмову в прийнятті
документів до розгляду,
скасування/позбавлення
дозволу на імміграцію, посвідок на тимчасове або
постійне проживання, з подальшим реагуванням, що
направлене на притягнення до адміністративної або
кримінальної відповідальності, повернення до країн
громадянської належності
тощо.
Не слід забувати про категорію так званих «незвичайних справ», коли
наприклад шлюбні відносини укладаються за кордоном або для послідуючого оформлення опіки
(піклування) чи для вивозу
за кордон неповнолітніх
дітей, які народились на
території України. Окрему
увагу привертає категорія
іноземців – карних злочинців, стосовно яких проводиться досудове слідство
або процедура екстрадиції.
У непоодиноких випадках
ця категорія використовує
на сучасному етапі такий
«хід» для пом’якшення обставин покарання або для
затягування процедури повернення (екстрадиції) до
країн громадянської належності.
Також не слід забувати,
що фіктивні шлюби шкодять інтересам громадян
України у контексті визначення статусу народжених
дітей, майнових перешкод
(захоплення майна або його
розподіл між подружжями
після розірвання шлюбних
відносин).
За наявним досвідом, одним із підрозділів Головного управління, а саме
управлінням у справах
шукачів захисту та соціальної інтеграції, на практиці
вже проводиться первинна
апробація
перевірочних
заходів для виявлення фіктивних шлюбів. До комплексу заходів входить перевірка спільного побуту
шляхом відвідання квартир
проживання шукачів захисту (проводиться за згодою
осіб), а також шляхом проведення відповідних співбесід із двома нареченими.
Отриманий досвід планується використати для накопичування та подальшого надсилання матеріалів
із зазначеної проблематики
до центрального апарату
ДМС для можливого використання у повсякденній
діяльності та консолідації
нормативно-правових актів та взаємодії з іншими
органами влади центрального рівня, діяльність яких
пов’язана із виявленням
фіктивних шлюбів.
О.Г. Погребняк

Юридичний дайджест
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ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАТУСУ НЕПРИБУТКОВОСТІ ГРОМАДСЬКИХ
ФОРМУВАНЬ – ВАЖЛИВА УМОВА НАЛЕЖНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Нині громадські формування є
активним учасником та важливим елементом громадянського
суспільства як системи добровільних громадських формувань,
засобів формування суспільної
думки, тиску на політичну сферу, які створюють можливості
для реалізації членами суспільства своїх прав та інтересів. Громадські формування є особливими видами юридичних осіб, які
забезпечують: надання якісних
та економічно ефективних соціальних послуг, у тому числі таких, які не можуть забезпечити
ані держава, ані комерційні організації (переважно шляхом вироблення інноваційних підходів
до забезпечення таких послуг);
організацію громадян для самостійного задоволення їх прав
та інтересів без додаткових фінансових або адміністративних
витрат з боку держави; поширення благодійництва та надання адресної і оперативної допомоги; здійснення громадського
контролю за владою та боротьби
з корупцією.
Законодавцем в пункті 3 частини першої статті 1 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань» зазначається,
що громадськими формуваннями є політичні партії, структурні утворення політичних
партій, громадські об’єднання,
місцеві осередки громадського
об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх
об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом
профспілки та їх об’єднання,
творчі спілки, місцеві осередки
творчих спілок, постійно діючі
третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних
неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.
Однією з найважливіших оз-

нак, що відрізняють громадські
формування від решти юридичних осіб приватного права є так
званий «статус неприбутковості». Протягом останніх років
відбулися зміни в чинному законодавстві, які регламентують порядок отримання та збереження
за громадськими організаціями
«статусу неприбутковості».
1 січня 2015 року вступили в
дію зміни в Податковому кодексі
України (далі – ПКУ), які також
стосуються всіх неприбуткових
організацій, якими і є громадські
формування.
У відповідності до внесених
змін, 1 січня 2015 року з ПКУ
було вилучено статтю 157, яка
регламентувала порядок оподаткування неприбуткових установ
та організацій. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових
установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами діючого законодавства та внесених
контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій
та установ. Починаючи з 1 січня
2015 року, до статті 133 додано
певні пункти, в яких вказано, хто
саме не є платником податку на
прибуток. У відповідності до п.
133.4 не є платниками податку на
прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації,
які виконують вимоги, що встановлені цим пунктом.
16 липня 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з
Реєстру» від 13 липня 2016 року
№ 440, згідно з якою усі неприбуткові установи та організації
повинні були переглянути свої
статути, внести і зареєструвати зміни, щоб статут відповідав
оновленому Податковому кодексу України до 1 січня 2017
року. Через велику кількість гро-

мадських організацій, які своєчасно не звернулися до органів
юстиції для реєстрації внесення
відповідних змін до установчих
документів, унеможливлюється вчасне виконання ними норм
постанови. Враховуючи це, Уряд
на півроку відтермінував перереєстрацію громадських організацій з неприбутковим статусом.
21 грудня 2016 року Верховна
Рада ухвалила проект Закону
про внесення змін до Податкового кодексу України № 5368
від 7 листопада 2016 року, який,
зокрема, передбачає продовження строку формування нового
Реєстру неприбуткових установ

управління та інших пов’язаних
з ними осіб;
- передача активів одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зарахування до доходу бюджету
у разі припинення юридичної
особи (у результаті її ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або
перетворення);
- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених
її установчими документами.

чення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій
зобов’язані до 1 липня 2017 року
привести свої установчі документи у відповідність до норм
ПКУ та у цей термін подати копії таких документів до контролюючого органу. Неприбуткові
підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність
до норм пункту 133.4 статті 133
ПКУ, після 1 липня 2017 року
виключаються контролюючим
органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Для отримання консультацій
та подачі документів можна

та організацій до 1 липня 2017
року.
Тому до 1 липня 2017 року, у
разі потреби, громадським формуванням необхідно доповнити
установчі документи наступними відомостями:
- заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників (учасників), членів такої організації,
працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів

Представникам громадськості
при підготовці установчих документів для підтвердження статусу «неприбутковості» необхідно
звернути увагу, що установчі
документи необхідно також привести у відповідність до норм
спеціального законодавства, що
регулює діяльність того чи іншого виду громадського формування.
Крім цього, Верховною Радою
України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення державної
реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності»,
який набрав чинності 2 листопада 2016 року, за яким скасовано
адміністративний збір за зміни
до відомостей про юридичну
особу, фізичну особу-підприємця та громадське формування,
що не має статусу юридичної
особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з
приведенням їх у відповідність
із законами України у строк, визначений цими законами.
Неприбуткові
підприємства,
установи та організації, внесені
до Реєстру неприбуткових установ та організацій, що не відповідають вимогам пункту 133.4
статті 133 ПКУ, з метою вклю-

звертатися до центрів з надання
безкоштовної вторинної правової допомоги (Перший одеський
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Другий одеський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги,
Третій одеський місцевий центр
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, Роздільнянський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги, Котовський місцевий
центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги,
Ізмаїльський місцевий центр з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги), до центрів
з надання адміністративних послуг при районних державних
адміністраціях, до Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції в Одеській області за адресою: вулиця Старицького, 10 А,
м. Одеса.
Також актуальну інформацію
по громадським формуванням
можна отримати на веб-сайті Головного територіального
управління юстиції в Одеській
області – http://just.odessa.gov.
ua/ та за телефонами – 705-5820, 705-58-25.
А. Й. Іванський

Отримайте консультацію
адвоката безкоштовно!

До уваги громадян, які бажають отримати безоплатну правову допомогу у професійного адвоката
З метою сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та з метою підвищення
якості надання правової допомоги громадянам, 22
лютого 2017 року начальником Головного територіального управління юстиції в Одеській області
підписано наказ «Про відкриття пункту консультування громадян професійними адвокатами».
Прийом громадян здійснюватиметься кожної
третьої середи місяця з 14:00 до 17:00 абсолютно
безкоштовно!
Так, найближчий прийом громадян заплановано

на 15 березня 2017 року!
Прийом вестиме Світлана Володимирівна Немерцалова – адвокат та викладач Національного
університету «Одеська морська академія». Адвокат спеціалізується у питаннях цивільного, сімейного, трудового та господарського права.
Запрошуємо 15 березня 2017 року усіх бажаючих на перший безкоштовний прийом професійного адвоката на базі Головного територіального
управління юстиції в Одеській області за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 34, I поверх.
З питань організації прийому телефонувати за
номером 705-18-34.
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У Державному підприємстві «Документ»

Перший президент незалежної України
Л.М. Кравчук оформив біометричний закордонний
паспорт у «Паспортному сервісі»
У всеукраїнський мережі Центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс»
щодня оформлюють закордонні паспорти та ID-картки тисячі українців. Завжди
усміхнені, доброзичливі, готові надати
професійну допомогу в отриманні цих та
інших документів, необхідних і в нас у країні, і за кордоном, працівники «Паспортного сервісу» насправді дотримуються найвищих європейських стандартів надання
адміністративних послуг.
Нещодавно у цьому переконався й перший президент незалежної України Леонід
Кравчук, який оформляв собі закордонний
біометричний паспорт у Документ-сервісі
«ГОТОВО!» на площі Лесі Українки, 1 у
столиці нашої країни.
Отримавши паспорт, Леонід Макарович
так оцінив роботу персоналу «Паспортного
сервісу»: «Приємно, що нові демократичні
відносини запроваджено в Україні. Висока
культура, нові сучасні технології в Центрі
– це те нове, якого в Україні ще не було.
Чемні, виховані працівники. Хай щастить».
Володимир Поліщук,
прес-секретар ДП «Документ»

«Паспортний сервіс» іде у школи
Останнім часом Центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» беруть активну участь у виховному й навчальному процесі в українських школах і ліцеях. Співробітники центрів Державного
підприємства «Документ» під час лекцій розповідають учням старших класів про правові аспекти
отримання нового паспорта громадянина України у формі ID-картки, про його високотехнологічний
захист від підробок і перспективи використання в сучасному цифровому світі.
Таке живе спілкування викликає непідробний інтерес юнаків і дівчат, тож запитання про новий український документ лунають навіть з останніх парт!
Інспектори «Паспортного сервісу» втім не обмежуються відвідинами закладів середньої освіти, а
й запрошують підлітків до себе на пізнавально-практичні екскурсії, де ті знайомляться з процесом
оформлення ID-карток, самі беруть у ньому участь, використовуючи обладнання фронт- і бек-офісів.
Співробітники одного тільки столичного центру обслуговування громадян (Документ-сервіс «Готово») за останній місяць провели 4 відкритих уроки, організували більше 10 екскурсій та відвідали 15
шкіл Печерського району Києва.
Цікаво, утім інформація про нововведення під час отриманні ID-паспорта потрібна не лише школярам, а й вихователям. Приміром, у лютому цього року співробітники «Паспортного сервісу», який
знаходиться на бульварі Тараса Шевченка, 27, були запрошенні начальником управління освіти Шевченківського району міста Києва Євгенією Валентинівною Яровою на колегію директорів навчальних
закладів.
Інспектори «Паспортного сервісу» тоді проінформували присутніх про зміни в законодавстві
стосовно оформлення та видачі паспорта громадянина України. Надали перелік документів, що подаються заявником при оформленні паспорта громадянина України по досягненню 14–16-річного віку
вперше.
Ця робота наразі особливо актуальна, адже попереду зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року.
Володимир Поліщук, прес-секретар ДП «Документ»

Відкрита трибуна
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Продовжуємо розпочату розмову з членом Колегії ДМСУ
Олександром Львовичем Маліним щодо міграційної ситуації в Україні
Зустріч в редакції газети «Міграція» А. Маліна з Голов- причиной беспрецедентной кон- Вторая часть как раз состоит из должен быть окружен всесторонцентрации оборудования, оптими- того «кнута и пряника», о котором ним вниманием и контролем для
ним редактором І. Супруновським

– Александр Львович, я знаю,
что Вы, как член коллегии ГМСУ,
стояли у истоков ее создания.
Какую Вы можете дать оценку
процессам, происходящим в миграционной службе: что уже удалось сделать, а что – нет?
– Для того чтобы ясно представлять, чего удалось добиться за
последний год в миграционной
службе, нужно отдать себе отчет,
что было точкой старта в этом процессе. А точкой старта была миграционная служба, которая переняла
исторические традиции ЮРФО,
паспортных столов, системы МВД
и основной костяк кадров в ГМС
на тот момент был плоть от плоти
частью старой системы организации паспортной иерархии.
На сегодняшний день мы имеем
значительно более высокую квалификацию работников отделения
миграционной службы, оптимизированные регламенты работы с
беженцами и иностранцами, абсолютно новый порядок идентификации личности и абсолютно новое
качество работы электронной базы
данных единого демографического
реестра, в котором сегодня происходит основная работа сотрудников миграционной службы. И то,
что это сделано менее чем за полтора года – не имеет прецедентов
ни в одной стране развивающейся
демократии постсоветского пространства и Восточной Европы,
которые выстраивали подобные
системы.
– Начало оформления новых
документов в форме ID-карточек стало большим событием
для миграционной службы и для
страны в целом, ведь речь идет о
шаге к безвизовому режиму с Евросоюзом. В чем преимущества
таких новых удостоверений личности?
– Почему это было важно. Украина стремилась получить режим
безвизового въезда своих граждан
в Евросоюз. Но, прежде всего, необходимо было выполнить целый
ряд требований Евросоюза. В том
числе обеспечить однозначную
идентификацию граждан Украины.
Ни для кого не секрет, что бумажные карточки персонального
учета, хранившиеся в отделениях паспортных столов, никакой
однозначной идентификацией не
обеспечены. И всего за полтора
года была построена система однозначной идентификации, результатом которой явилось начало
производства и выдачи ID-карточек образца и качества, соответствующего ведущим европейским

и мировым стандартам по емкости
носителей и защищенности от возможности подделки. Таким образом, любой человек, который
получил ID-карточку или биометрический загранпаспорт с точки
зрения законодательства Евросоюза уже является однозначно идентифицированным. Поэтому его
въезд на территорию стран Европейского Союза для самого ЕС становится абсолютно безопасным.
Параллельно с этим было проведено ряд мероприятий с участием
Государственной пограничной
службы по онлайн-доступу в базы
данных лиц, разыскиваемых внутри страны, а также Интерполом.
Было обеспечено взаимодействие
единого демографического реестра
миграционной службы с другими
государственными реестрами, где
содержится информация о лицах,
которые не могут быть идентифицированы в связи с утерей баз данных на оккупированных территориях, АРК и т. д.
– Как организовано предоставление административных услуг
гражданам Украины, которые
проживают на временно оккупированной территории и в
Крыму? Планируется ли что-то
изменить в этих процедурах?
– Конечно, претерпел значительные изменения и регламент
работы собственно рядового отделения ГМС. Сегодня территория Украины почти полностью
покрыта системами электронных
очередей. Либо уже установлено
специальное оборудование для
организации электронной очереди, либо идет хозяйственный процесс, который должен завершиться
установкой и введением в действие
данного оборудования. Упорядочен поток граждан, которые могут записаться на прием в режиме
онлайн на интернет-ресурсе ГМС
и граждан, которые пришли очно
в отделение ГМС. Таким образом
устраняются спекуляции хитроумных мошенников, которые организовывали платные очереди при
записи, и снимается ажиотаж.
– Каково состояние борьбы
с коррупцией в миграционной
службе. Какие шаги целесообразно осуществить для преодоления коррупции в миграционной
сфере?
– К концу 2016 года увеличилась концентрация специальной
компьютерной техники программного обеспечения. Такая техника
закуплена и сейчас находится в
стадии подключения и установки
в подразделениях ГМС. Это стало

зации ручного труда и, конечно,
значительно повысилась эффективность работы отдельно взятого
сотрудника аппарата ГМС.
Безусловно, все эти нововведения
ни в коем разе не снимают застарелую проблему функционирования
любой государственной службы,
особенно той, которая оказывает
услуги населению. Это проблема
коррупции и поисков способов
борьбы с ней. Будет ошибкой считать, что единственным способом
борьбы с коррупцией является
резкое повышение зарплат сотрудникам, как и ошибкой будет рассчитывать на то, что без этого можно обойтись. Также неправильно
будет полагать, что для полного
искоренения коррупции необходимо резкое увеличение степени
жесткости наказания за эти нарушения, как и неверно будет думать,
что без этого можно обойтись.
Правда заключается в том, что
только «кнутом либо пряником»,
которые должны быть припасены
непосредственно как для рядовых
сотрудников ГМС, так и для руководящего состава, можно вообще
добиться какого-то результата.
Правда заключается в том, что
успех в борьбе с коррупцией предусматривает системные изменения, когда система и регламент ее
работы устраиваются таким образом, что делается невозможным
ручное вмешательство отдельно
взятого сотрудника и, соответственно, устраняется главный
принцип коррупции: выгода, которую можно приобрести или предоставить кому-то другому.
Такая работа может состоять из
двух основных элементов. То, что
сейчас и происходит. Разделение
общего процесса выдачи документов на две части. На прием документов и на принятие решения об
их выдаче. Когда прием документов происходит в одном органе,
например в центре предоставления
административных услуг, а принятие решения о выдаче либо отказе
в выдаче этих документов происходит непосредственно в подразделении ГМС и его сотрудник принимает решение без возможности
прямого контакта с заинтересованным гражданином, обратившимся
за таким документом. Это базовое
условие искореняет возможность
коррупционных действий, то есть
вымогательства взяток со стороны
работников ГМС.
В идеальном варианте, как это
и планировалось в 2015 году, когда творческий коллектив писал
программу реформирования миграционной службы, сама миграционная служба должна в дальнейшем играть роль исключительно
БЭК-офиса, который не проводит
работу с гражданами напрямую.
Это станет возможным, когда степень концентрации предоставления административных услуг:
государственных, коммунальных,
областного, районного уровня и т.
д. покроет потребность в спросе
со стороны населения документов, выдача которых находится в
компетенции ГМС. Сейчас это в
процессе, но данный путь нужно
ускорять. Нужно повышать усилия, направленные на достижение
вышеуказанной цели, потому что
это базовый и основной способ побороть коррупцию.

я говорил. Безусловно, возлагая
ответственность на работников
миграционной службы за принятие
решения об идентификации личности гражданина, нужно защитить
работника ГМС от коррупционных
рисков достойной заработной платой.
Не нужно испытывать иллюзий,
что это может быть сделано за один
день. Определенный рост зарплат
происходит. Нужно сказать, что он
крайне незначительный, и по мере
увеличения экономического подъема в государстве в целом будем надеяться, что правительство будет
учитывать необходимость такого
роста не только по отношению к
сотрудникам ГМС, но и ко всем работникам органов исполнительной
власти.
При этом должна быть безусловно усилена работа правоохранительных органов для того, чтобы
сформировать понимание у всех
работников государственного аппарата, что принцип неотвратимости наказания, заложенный в
нашей Конституции, есть, работает и никто, заслуживающий наказания за преступление закона, его
не избежит.
Думаю, что такая работа будет
продолжаться долго. В общем-то,
можно сказать, что такая работа
должна вестись всегда. Нельзя считать, что на какой-то конкретный
момент коррупцию удалось побороть. Это ошибка.
– Бытует мнение, что новоприбывшие эмигранты при трудоустройстве склонны отдавать предпочтение открытию
собственного, часто семейного
бизнеса, например в сфере общественного питания. Так ли это?
– Нужно понимать, что заниматься бизнесом в сфере основных
услуг на потребительском рынке
всегда склонны люди, у которых
склад характера и образ мышления направлены на организацию
самозанятости. Это люди, которые
готовы вести бизнес на свой страх
и риск и не зависеть от государства
или от частного лица, как от работодателя.
Люди, которые приняли решение
покинуть свой родной дом и свою
родную страну и уехать в полную
неизвестность, уже сами по себе
способны к принятию важного самостоятельного решения. Исходя
из общей психологии, они склонны к принятию и бизнес-решений,
поэтому не нужно скатываться к
банальному расизму, отслеживая
данные о количестве беженцев,
получивших вид на жительство
и работающих в сфере малого и
микробизнеса, в сфере общепита
и бытовых услуг, торговли и т. д.
Это происходит совершенно естественно.
– Несет ли в себе эмиграция в
Украину криминогенные риски?
Если «да», то что надо сделать,
чтобы их минимизировать?
– Миграция всегда несет в себе
криминогенные риски, либо массовая, либо одиночная. Любой нелегальный мигрант – это человек,
который был готов к тому, что он
нарушит ряд законов, как своей
страны, так и нашей. Это не означает, что нелегал является латентным или профессиональным
преступником, но это значит, что
такая вероятность существует, и он

предупреждения таких рисков.
– В настоящее время одним из
своих самых острых проблем беженцы называют получение жилья. Как, по Вашему мнению, необходимо решать эту проблему?
– Сегодня наше государство
практически не способно решать,
с гуманитарной точки зрения, проблему обеспечения временным
или постоянный жильем лиц, получающих право на временное или
постоянное пребывание в Украине. К сожалению, мы сегодня не
способны обеспечить бесплатным жильем даже граждан нашей
страны, которые по Конституции
должны быть такой возможностью
обеспечены, поэтому речь не может идти про обеспечение не граждан.
На период разбирательства и
принятия решений беженцы помещаются в спецучреждения для
временного пребывания, которые
бывают двух типов: с ограниченным и свободным доступом, в
зависимости от режима рассмотрения вопроса. Говорить, что мы
планируем решать жилищные
проблемы мигрантов, и вообще
рассматривать данный вопрос,
было бы цинично и неправдиво. В
ближайшем будущем решать эту
проблему и рассматривать такой
вопрос мы не будем, потому что
в государственном бюджете нет
для этого экономических и финансовых предпосылок.
– Какой тип расселения натурализированных мигрантов более
предпочтителен?
– В Западной Европе мигрантов
поселяют компактно в жилье полугостиничного типа, общежития
для мигрантов. Не считаю, что это
удачное решение для Европы, а,
соответственно, не является таким
же для Украины. Как показывает
опыт Германии, районы, в которых
расположены центры расселения
мигрантов, становятся криминогенными. Рассеивание этих мигрантов в общей среде законопослушных и добропорядочных
граждан может усиливать эффект
социальной адаптации одиночки
в среде. А компактное расселение
способствует групповой психологии, обособлению и замедленной
интеграции этих людей в европейском обществе.
– Уважаемый Александр Львович! Мы знаем, что Грузия уже
получила безвизовый режим.
Каковы, на Ваш взгляд, перспективы Украины в решении этого
вопроса?
Украина безусловно получит безвизовый режим в нынешнем году.
Это могло бы случится раньше, но,
к сожалению, мы стали заложниками внутриевропейской дискуссии,
не имеющей к Украине прямого
отношения.
Именно на этапе введения безвизового режима для Украины в ЕС
встал вопрос противодействия тем
странам, чьи граждане злоупотребляли безвизовым режимом.
С учетом глубокой забюрократизированности работы института
управления ЕС они и так справились достаточно быстро. Поэтому
нам остается только ждать и углублять реализацию начатых нами
реформ.
Интервью провел
И. П. Супруновский
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Вручення грамоти

Віце-президент США
назвав Росію відповідальною
за конфлікт на сході України
Майк Пенс закликав РФ і Україну дотримуватися режиму
припинення вогню на Донбасі

6 лютого 2017 року Головний редактор газети «Міграція» член колегії ДМС
України І. Супруновський вручив Голові Суворовської районної організації (в м. Одесі) Аграрної партії України М. Сапожнікову Грамоту за плідну
співпрацю з Всеукраїнською інформаційно-аналітичною газетою «Міграція».

Допомога пораненим бійцям АТО
23 лютого 2017 року ветеран СБУ, волонтер В. Шабловський, Голова аграрної
партії Суворовського району
(в м. Одесі) М. Сапожніков
та Директор БФ «Співчуття»,
Головний редактор газети
«Міграція» І. Супруновський
відвідали військовий госпіталь № 411 в м. Одесі та вручили грошову допомогу солдатам: Д. Чернець, П. Когуру,
П. Рябих, пораненим в боях
під Авдіївкою та П. Кокошку,
пораненому під Маріуполем.
Збір коштів пораненим бійцям продовжується!

Р/р 26005010126324
У філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеса

Реквізити для перерахування благодійної
допомоги на лікування пораненим в АТО бійцям:

МФО 328618
Код ЄДРПОУ 24541918
Благодійний фонд «Співчуття»

Жертвами «дружнього» вогню
в Донецьку стали десять бойовиків «ДНР»
У представництві ГУ
розвідки
Міністерства
оборони України повідомили, що внаслідок
відкриття
«дружнього»
вогню не менше десяти
терористів самопроголошеної «ДНР» загинули.
При цьому зазначається,
що за допомогою мінометного розрахунку 11го окремого донецького
мотострілецького
полку 1 АК були обстріляні
передові позиції цього
ж полку неподалік насе-

леного пункту Спартак.
Також, згідно з даними розвідки, протягом
останніх двох діб в резул ьт ат і « д руж н ь о го »
вогню серед бойовиків
11-го
мотострілецького
полку десятеро бандитів
загинули, ще двох з пораненнями
доставлено
до медичних закладів.
Нещодавно стало відомо,
що водій-механік з російських ЗС, прагнучи дискредитувати українських
військових, безпосеред-

ньо на робочому місці
застрелив свого колегу.
Як раніше стало відомо,
в підконтрольному терористам Донецьку, при
здійснені
пограбування
складу продовольства російських військ, було вбито двох бійців комендантського полку. Підозри у
скоєнні цього злочину висунуто представникам 5-ї
окремої мотострілецької
бригади 1-го армійського
корпусу російських ЗС.
replyua.net

В Авдіївці знайшли безпілотник, що впав

С п і в р о б і т н и к и п ол і ції під час обходу в стар і й ч а с т и н і А вд і ї в к и
знайшли бе зпілотник.
«Зовнішній огляд показав, що безпілотник за

всіма ознаками російського виробництва. Сам борт
– номерний. Візуальних
ушкоджень, які говорять
про збиття, немає. Скоріш
за все відмовила апарату-

ра», – написав у Фейсбуці
начальник обласної поліції В’ячеслав Аброськін.
Службова собака виявила в БПЛА вибухові засоби. Можливо, що
вони призначалися для
ліквідації карти пам’яті.
Безпілотник
вивчить
слідчо-оперативна група
за участю вибухотехніків і IT-фахівців, потім
його передадуть до СБУ.
Нагадаємо, у листопаді українські військовослужбовці виловили в
Азовському морі безпілотник. На ньому було
виявлено інформацію про
запуск з території Росії і маршрути польотів.
lb.ua

Нова адміністрація Сполучених Штатів вважає
Росію відповідальною за
бойові дії на сході України.
Про це заявив віце-президент США Майк Пенс
у ході свого першого візиту в Брюссель.

Під час спільної
прес-конференції з головою Європейської ради
Дональдом Туском у понеділок, 20 лютого, в
Брюсселі, він закликав
РФ і Україну дотримуватися режиму припи-

нення вогню на Донбасі.
У той же час США
мають
намір
шукати
нові
точки
перетину
з Російською Федерацією, вказав політик.
Раніше повідомлялося,
що Пенс від імені президента США Дональда
Трампа запевнив європейців у намірі продовжити тісну співпрацю і
партнерство. Крім того,
Майк Пенс підтвердив,
що США захищатимуть
територіальну цілісність
європейських держав.
Раніше Майк Пенс під
час виступу на Мюнхенській конференції з
питань безпеки заявив,
що Росія повинна виконувати Мінські угоди.
www.dw.com

Необхідно повністю і негайно припинити
вогонь на Донбасі – Генсек ООН
Генеральний секретар
ООН Антоніу Гуттереш
заявив, що ООН цілковито підтримує зусилля
«Нормандської
четвірки», Тристоронньої контактної групи і СММ
ОБСЄ. Генсек ООН закликав негайно і повністю припинити вогонь на
Донбасі. «ООН підтримує всі зусилля, як в нормандському форматі, так
і в мінському, з врегулю-

вання ситуації на Донбасі, тому угода про відвід
важкого озброєння може
привести до прогресу», –
зазначив Антоніу Гутерреш. «І ми неодноразово
закликали до повного
виконання зобов’язань в
рамках Мінського процесу. Нам потрібне негайне і повне припинення
вогню. Я прийняв до відома рішення про відвід
важкого озброєння з лінії

вогню. Сподіваюся, що
це приведе до реального прогресу, якого чекає
народ східної України.
Закликаю не робити односторонніх кроків на
місцях», – сказав Гуттереш. Він також зазначив,
що ООН повністю підтримує зусилля «Норм а н д с ь ко ї ч е т в і р к и » ,
Тристоронньої
контактної групи і СММ ОБСЄ.
zn.ua

В СБУ розповіли, чому
бойовики тікають з Донбасу

ду т.зв. «ДНР», чоловік
наразі знаходиться вдома
зі своєю сім’єю і сподівається на передбачене
законодавством України
звільнення від кримінальної відповідальності.
ukr.segodnya.ua

Ще один бойовик самопроголошеної «ДНР»
вирішив
повернутися до мирного життя.
За даними відомства,
житель Слов’янська 2014
року вступив до лав противника, після чого допомагав облаштовувати
блокпости, займався господарською діяльністю і
здійснював пропускний
режим, за що отримував
продукти
харчування.
«З часом, переконав-

шись у злочинних діях
і аморальному способі
життя ватажків, чоловік
добровільно відмовився
від протиправної діяльності. Програмою СБУ
«На тебе чекають вдома» колишній бойовик
вирішив скористатися за
порадою друзів, після неодноразового перегляду
інформації в інтернеті», –
відзначили в прес-службі.
Написавши заяву про добровільний вихід зі скла-

З початку збройної агресії РФ загинуло
2 тис. 608 українських військовослужбовців
З початку військової
агресії на Донбасі загинуло 2 тис. 608 українських
в і й с ь ко в о с л ужб о в ц і в .
Про це Президент України Петро Порошенко
заявив під час засідання
керівного складу ЗСУ.
«2 тис. 608 українських
військових загинули за час
агресії, 2 тис. 200 з них – зі
складу ЗСУ», – сказав він.
Нагадаємо,
Російська
Федерація 20 лютого 2014
року розпочала збройну
агресію проти суверенної
держави Україна. За три
роки протистояння понад
9 тис. 800 осіб загинуло,
близько 23 тис. поранено,

майже 1 млн 800 тис. ста- третіх роковин збройної
ли вимушеними пересе- агресії Російської Феленцями. Про це йдеться дерації проти України.
у заяві МЗС України щодо
www.unn.com.ua

Точка зору
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Українсько-польська
співпраця
Своїми думками про перспективи українсько-польської співпраці, сприйняття поляками українців, а також вплив російської
пропаганди на українсько-польські відносини, в інтерв’ю Укрінформу поділився відомий польський політолог, радник міністра
закордонних справ Польщі Пшемислав
Журавський вел Граєвський.
– Пане професоре, нещодавно відбувся візит Президента України Петра
Порошенка до Польщі. Як
ви його оцінюєте, зокрема
у контексті підписання
спільної угоди у сфері оборони?
– Дуже добре. Головним
пріоритетом
зовнішньої
політики Польщі є зміцнення військової безпеки
в регіоні в умовах російської агресії, яка триває в
Україні і загрожує іншим
країнам, і в умовах високого стану бойової готовності російських військ у
результаті військових навчань біля кордонів НАТО.
У цій ситуації підписання
угоди про співробітництво
у сфері оборони – хороший
крок і доповнює рішення,
прийняті на Варшавському саміті НАТО стосовно
зміцнення безпеки в нашому регіоні.
Треба пам’ятати, що
українська армія – єдина
в нашому регіоні, яка має
реальний бойовий досвід
у зіткненні з російською
армією, знайома з російським способом ведення
гібридної війни. Вона має
також технологічний досвід, набутий на полі бою,
який не можна відтворити
на навчальному полігоні, а
лише в умовах справжньої
війни. Наприклад, базуючись на воєнному досвіді,
українці внесли 1,5 тис.
технічних поправок для
покращення стійкості броні на військовій техніці.
Президент Порошенко згадував під час виступу (на
форумі лідерства у Варшаві – ред.) про навчання
підрозділів
української
системи ППО, а одним з
пріоритетів Польщі якраз є
створення власної системи
ППО. Україна також успадкувала потужні елементи
колишнього радянського
оборонно-промислового
комплексу і має широку
пропозицію по військовій
техніці, яка може зацікавити Польщу.
– Під час свого виступу Президент Порошенко подякував полякам
не лише за підтримку
України, але й за те, що
Польща не піддається на
російську пропаганду. Чи
насправді можна не пе-

реживати, що польське
суспільство й надалі буде
стійким до російської
пропаганди, і загалом залишатиметься проукраїнським?
– Думаю, що ситуація у
порівнянні з 2014 роком
погіршилася, і це є певним
успіхом зусиль Росії. Але
це не означає, що вона стала якоюсь катастрофічною,
зовсім ні.
– Маєте на увазі, що
ставлення поляків до
українців погіршилося?
– Так. Революція Гідності
на Майдані підняла симпатії поляків до українців
на дуже високий рівень.
Зараз, у порівнянні з 2014
роком, це ставлення набагато гірше. Причини різні. Одна з них – російська
пропаганда, інша – відмова української держави
від організованих зусиль
щодо формування позитивного іміджу України
в Польщі. Можна сказати
так: російська пропаганда не створює проблеми,
вона їх використовує. І тут
Президент Порошенко не
помилився, сказавши, що
поляки мають імунітет на
російську пропаганду. Але
я б до того ще додав, що є
сфери, на які не мають імунітету європейці на Заході.
Натомість, є такі, на які не
мають імунітету поляки.
– Йдеться про нашу
спільну історію?
– Так. Поляки не повірять,
що полковник КДБ Путін,
спадкоємець
«вітчизни
пролетаріату», який дуже
переймається найбільшою
геополітичною катастрофою XX століття – розпадом СРСР, одночасно є
захисником європейських
консервативних цінностей,
таким собі хрестоносцем у
збруї, що захищає світ від
ісламу, «гейропи» і дівчинки Вурст (співачка Кончіта
Вурст – ред.). Іншими словами, в Польщі немає проблеми з високою ефективністю Russia Today. Якщо
хтось відкрито пропагує
під російським прапором,
то всі знають, що до цього апріорі треба ставитися скептично. Натомість,
виникає зовсім інша ситуація, коли йдеться про
висвітлення
відданості
українців традиціям УПА,

які в Польщі обґрунтовано
сприймаються як традиції
інтегрального націоналізму 30-40-х років. За умови
відсутності інформації про
сучасну Україну, у Польщі
назви і символи 70-річної
давності сприймаються без
усвідомлення нинішнього
контексту. Поляки думають, що нинішня популярність в Україні символів,
гасел та постатей ОУН і
УПА нібито означає відродження такого типу політичних сил у тій же формі,
як це було в минулому.
– А хто, на вашу думку,
повинен працювати над
подачею правдивої інформації про Україну в Польщі?
– З 1991 року це роблять
польські друзі України.
Але цього вже замало.
Ми це робили в умовах,
коли не було агресії Росії
проти України. Натомість
зараз ми маємо справу з
цілеспрямованою пропагандою, яка в Польщі не
стосується дівчинки Вурст
чи «гейропи», а історичних
питань і деяких інших.
– Яких саме питань, окрім історичних, це стосується?
– Наприклад, звучать
твердження, що Росія – це
великий ринок, що з нею
варто робити бізнес, а не
сваритися. Наприклад, PSL
(Польська селянська партія
– ред.) завжди мала таку
програму. Натомість, якщо
будь-кого у здоровому глузді запитати, чи хотів би
він мати там бізнес і в разі
бізнес-суперечок захищатися в російських судах, то
людина лише посміхнеться. Або якщо когось запитати, скільки треба заплатити корупційного податку,
щоб узагалі можна було діяти на російському ринку, і
який є ризик економічного

ембарго, що все можуть заборонити? І чи береться до
уваги питання транспорту і
купівельної спроможності
росіян? По всіх питаннях
матимемо негативну відповідь: таких безумців немає.
Навіть російські олігархи
не тримають гроші в російських банках. Але на
такі поверхневі твердження про великий російський
ринок «купляється» суспільство. У польському суспільстві часто нормально
сприймаються пропагандистські твердження, що
«американці воюватимуть
на сході Європи до останнього польського солдата»,
«витягують картоплю з
вогнища руками поляків».
При цьому наголошується,
що американці не хочуть
полякам відмінити візовий режим, і «кинуть», як
союзники кидали поляків
у минулому. Але все ж із
точністю до навпаки! Це
Польща намагається притягнути увагу США до
проблем Центрально-Східної Європи, а не американці нас у них вплутують. І
якщо програє Україна, то
російські війська вийдуть
на польські кордони, а не
кордони США. Проте, російська пропаганда має
свій успіх.
– Ви «поставили діагноз» ситуації. А яким
може бути «курс лікування»? Як боротися з
російською пропагандою,
як подолати в польському
суспільстві стереотипи
щодо України?
– Насамперед ми повинні
подбати про кращий обіг
інформації в обох країнах,
більший обмін кореспондентами, частіше, а не
тільки як зараз – з нагоди
25-річчя визнання Польщею незалежності України, давати позитивну ін-

формацію про Україну.
Соцопитування, які проводилися в Україні, показали те, що полякам
просто не вкладається в
голову: групи людей, які
демонструють симпатію до
Польщі та які нормально
сприймають бандерівські
традиції, у значній мірі
співпадають, тобто одне
не суперечить іншому. І це
не є парадоксом, оскільки
ми говоримо не про те, що
було в історії, а про те, як
це пам’ятають. В Україні
пам’ять про УПА – це не
згадка про Волинську різанину, яку заперечують,
а про героїчну партизанську антирадянську, тобто
антиросійську боротьбу.
Якщо в Україні поважають
дії УПА за антимосковську
партизанську боротьбу, то
це не перешкоджає симпатіям до Польщі. І я це часто
пояснюю своїм землякам.
Те, що я зараз скажу, є
найголовнішим: насправді відповідальність українських і польських еліт
полягає в тому, щоб не
довести до ситуації, коли
російська агентура, граючи на історичних емоціях,
підштовхне до певних дій
з обох боків кордону. Ці
дії можуть бути здійснені
зокрема й «патріотами» з
обох сторін, які по-своєму
розумітимуть ситуацію і
прагнутимуть довести іншій стороні свою правоту.
І тоді матимемо справу зі
знищенням пам’ятників і в
Польщі, і в Україні.
– Чи резолюції Сейму й
Сенату у справі Волинського злочину та прем’єра фільму «Волинь» погіршили ситуацію?
– Без сумніву, становище
українців у Польщі – так.
Але не варто плакати над
вже розлитим молоком. Ці
резолюції, на мою думку,

були, насамперед, елементом внутрішньої й історичної політики Польщі.
Прошу звернути увагу, що
вони не були символом
намагання змінити українсько-польські відносини на
міждержавному рівні. Це
опис історичної ситуації
з минулого, який до речі,
вважаю правдивим. Але
оцінка історії – це одне питання, а зовсім інше – намагання кимось показати,
що це найважливіша сфера
українсько-польських відносин, і весь характер міждержавних відносин має
залежати від вирішення
цієї історичної проблеми.
– Що ми спільно повинні
робити далі?
– Перша і головна відповідь має бути на питання:
яким має бути результат
конкретних наших дій, але
реальний результат, а не
бажаний. Основним принципом має бути – не нашкодити, оскільки благими
намірами може бути вистелена дорога до пекла. Ми
будемо про щось там сперечатися, а все завершиться безглуздими смертями
і відкриттям ще більших
можливостей для російської пропаганди. Нам потрібно вибудовувати співпрацю на державному рівні,
співпрацю на академічному рівні.
Прийняття на навчання
до Польщі великої кількості українських студентів
– це хороший процес. Це
формує емоційний й інтелектуальний зв’язок між
молодими елітами України й Польщі, що в інтересах обох країн. Зв’язки
мають бути тіснішими з
Польщею, а не з Росією, і
на цьому шляху потрібно
значно посилити опір.
(Скорочено)
Ю. Банахевич, Варшава
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Прикордонники спіймали двох іноземців,
В ЄС повідомили про зниження потоку нелегалів
які на ходу застрибнули у вантажний поїзд

Двох іноземців, які
на ходу застрибнули у
товарняк, помітили та
затримали
на
Львівщ и н і п р и ко рд о н н и к и
Мо с т и с ь ко го з а го н у.
Під час несення служби у пункті пропуску
«Мостиська залізнична

станція» прикордонники виявили двох осіб,
які намагалися непомітно прослизнути у вантажний поїзд. Невідомі,
подолавши загороджувальний паркан, на ходу
застрибнули у товарняк,
який відправлявся до

Польщі після завершення всіх видів контролю.
В і й с ь ко в о с л ужб о в ц і
терміново зупинили поїзд та виявили в одному з
напіввагонів громадянина
Азербайджану 30 років та
громадянина Туреччини
24 років. Як з’ясувалося, в
Україну іноземні громадяни прибули встановленим
порядком, а далі вирішили потрапити до ЄС, оминувши усі види контролю.
За спробу порушення державного кордону
на порушників складено протоколи за ч. 2
ст. 204-1 КУпАП. Осіб
затримано на 3 доби з
метою з’ясування обстав и н п р а в о п о ру ш е н н я
та поміщено до пункту
тимчасового тримання.
dpsu.gov.ua

На Волині прикордонники затримали
двох «заробітчан» з України та Молдови

Неподалік українсько-польського кордону
військовослужбовці відділу «Рівне» Луцького
загону затримали двох
громадян, які намагалися
порушити державний кордон поза пунктом пропуску та незаконно потрапити
до країн Євросоюзу.
Інформацію дільничному інспектору прикордонної служби про появу на

прикордонні
невідомих
осіб надали місцеві жителі, яких незнайомці розпитували про найкоротший
шлях до сусідньої Польщі.
Потрапити туди завадила
група реагування від прикордонного підрозділу, яка
вчасно прибула на вказаний напрямок та затримала правопорушників, які
наближались до контрольно-слідової смуги.

Затриманими виявились
32-річний громадянин
України, мешканець м.
Фастів Київської області,
та 43-річний громадянин
Республіки Молдова, житель Тирасполя, в якого
були відсутні будь-які документи, що посвідчують
особу. З їх пояснень стало
відомо, що після тривалих
підробітків на будівельних
майданчиках Київщини,
де вони і познайомились,
чоловіки вирішили спільно виїхати до Європи в пошуках кращих заробітків.
За спробу незаконного
перетинання державного
кордону на українця очікує рішення суду щодо
адміністративного покарання, а стосовно громадянина Молдови планується
направлення адміністративного позову до суду
щодо його примусового
видворення з України.
dpsu.gov.ua

На Одещині СБУ виявила підпільні швейні
цехи, де працювали нелегальні мігранти

Однією з причин зменшення числа мігрантів називають холодну погоду

Кількість нелегальних
мігрантів, які прибувають
до Європи, істотно знизилася – за трьома основними міграційним маршрутами в Євросоюз прибуло
близько 8000 мігрантів.
Агентство Frontex відзначає, що по центральному середземноморському
маршруту в Італію прибули 4400 мігрантів, що на
16% менше в порівнянні
з січнем минулого року
і майже на 46% – порівняно з груднем. Основна частина мігрантів, що
прибувають до ЄС по цьо-

му маршруту, вирушає з
Лівії.
Гол о в н о ю п р и ч и н о ю
зменшення потоку мігрантів, котрі прибувають до
Європи по цьому маршруту, стало погіршення погодних умов.
По східно-середземноморському маршруту на
грецькі острови в східній
частині Егейського моря
в січні прибуло 1760 мігрантів, що на 18% менше, ніж в грудні минулого
року. «Сирійці, алжирці
та палестинці становлять
найбільшу кількість мі-

грантів на цьому маршруті», – зазначає Frontex.
Раніше Європейська комісія дозволила ще на три
місяці продовжити дію
прикордонного контролю
для деяких країн, що входять до Шенгенської зони.
Це стосується Австрії, Німеччини, Швеції, Данії
і Норвегії (не входить в
ЄС), які в 2015 році ввели
перевірки на кордонах на
тлі рекордного припливу в
ці країни біженців з Сирії
та мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.
korrespondent.net

Австрія вишле війська на кордон
Європейського Союзу через мігрантів

Маршрут через Західні
Балкани все ще не такий захищений, як повинен бути,
кажуть у Відні.
Австрія направить своїх
військовослужбовців до інших країн ЄС для захисту
від нелегальних мігрантів.
За словами міністра оборони країни Ганса Петера
Доскозіла, його країна є

однією з 16 держав, через
які мігранти по так званому балканському маршруту
переміщаються з Греції в
інші держави ЄС.
«Маршрут через Західні
Балкани все ще не такий
захищений, як має бути.
На жаль, продовжують
працювати торговці людьми. А якщо є масштабний

приплив мігрантів, прикордонні країни повинні мати
можливість швидко реагувати», – заявив міністр.
Влада Австрії працює над
змінами в законодавстві,
що дозволить направляти
військовослужбовців до інших держав не тільки через
гуманітарні причини.
korrespondent.net

Америка посилила вимоги до біженців
Ті, хто не відповідає критеріям, підлягають прискореній депортації

Співробітники Служби
безпеки України викрили
в Овідіопольському районі
Одеської області підпільні
швейні цехи, де примусово
працювали нелегали однієї
з країн Південно-Східної
Азії.
У підпільних цехах виготовляли контрафактний
одяг відомих брендів, який
продавали на одеських
ринках. Щодня в цехах ви-

готовляли товарів, в середньому, на 5 тис. доларів.
Під час обшуків співробітники
спецслужби
виявили обладнання для
пошиття підробок і готову
продукцію. Правоохоронці
затримали 11 іноземців, які
тривалий час перебували
на території України з порушенням міграційних вимог, без будь-яких дозволів
на роботу.

Як з’ясувалося, одним з
організаторів підпільного
бізнесу є колишній співвітчизник нелегалів, який
отримав українське громадянство.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 146
Кримінального кодексу
України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».
nikcenter.org

Міністерство внутрішньої безпеки США підготувало нові інструкції для
імміграційних
відомств
США, які наказують «підвищити планку початкового відбору» для тих, хто
просить притулку в країні,
пише Reuters з посиланням на джерела.
Офіцери служби імміграції повинні будуть «випитувати всю необхідну
інформацію», щоб зрозуміти, чи дійсно заявник
має «вагомі підстави» побоюватися переслідування
на батьківщині.
При цьому конкретних
критеріїв, що слід вважати
«обгрунтованими побоюваннями переслідування»,
документ не містить.
Як уточнює Агентство,
інтерв’ю з біженцями

Сторінку підготував А. Супрун – власкор газети «Міграція»

проводять відразу після
отримання прохання про
притулок, найчастіше на
кордоні або в центрах
утримання мігрантів. Зазвичай претенденти легко
проходять цей етап.
Ті, хто не відповідає критеріям, підлягають при-

скореній депортації, якщо
не подали апеляцію.
Відзначається, що нові
правила дають міграційним службам «широкі
повноваження» для визначення, які заявки можуть
бути схвалені судом.
korrespondent.net
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Художник Сергій Васильківський –
співець української старовини
Розквіт творчості художника Сергія Васильківського припадає на останню третину XIX століття, період, коли в Україні діяли Емський указ та Валуєвський циркуляр
про заборону українського друкованого слова.
Тому звернення художників до рідної історії, до відображення природи України, народних типів, етнографічних особливостей
селянського або козацького побуту, звичаїв
та обрядів, народної архітектури було своєрідною формою протесту, боротьби митців
за утвердження національної гідності свого
народу. Саме на той період припадає інтенсивний розвиток історичного жанру, поява
в українському живописі полотен, присвячених історії запорозьких козаків.
В умовах заборони й
переслідування українських Громад, членами
яких були видатні діячі
української науки й культури Володимир Антонович, Павло Чубинський,
Федір Вовк, Микола Лисенко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров,
Михайло
Драгоманов,
Михайло Коцюбинський,
національна скерованість
у творчості вимагала від
митців особистої мужності й високого патріотизму. Сергій Васильківський належав саме до
таких митців, як Костянтин Трутовський, Порфирій Мартинович, Іван
Їжакевич, Микола Пимоненко, Микола Самокиш,
Олександр Мурашко, котрі не стояли осторонь
від життя народу і своєю
творчістю відіграли велику роль у розвитку національної культури.
Поетичність світовідчуття, велика емоційність
і надзвичайне колористичне багатство живопису зародилися у Васильківського ще за дитячих
років – на Слобідській
Україні, на берегах Сіверського Дінця, у невеличкому містечку Ізюмі,
де майбутній живописець
народився 19 жовтня 1854
року. Там все дихало історією, спогадами про славне козацьке минуле, зберігалося народне мистецтво
й пісенний фольклор.
Під впливом батька, який
був віртуозом-креслярем і
писарем, Васильківський
захопився малюванням,
а мати назавжди заронила в його душу любов
до української пісні.
Тому, коли обдарованому
хлопцеві було сім років,
на нього звернув увагу
Дмитро Безперчий, учитель малювання Харківської гімназії, колишній
кріпак, знайомий Тараса
Шевченка й учень Карла
Брюллова у Петербурзькій Академії мистецтв.
На вибір життєвого
шляху
Васильківським
вплинув і близький родич
В. Александров, україн-

ський поет, драматург і
перекладач, автор популярних у той час оперет
«За Немань іду», «Не
ходи, Грицю, на вечорниці», віршів, що стали народними піснями.
1861 року батьки переїхали до Харкова, у той
час значного культурного
центру Слобожанщини.
Після п’яти років навчання в гімназії на вимогу
батька
Васильківський
вступає до Харківського
ветеринарного училища.
1873 року залишає там
навчання, оскільки батьки не в змозі були його
оплатити, й працює деякий час канцелярським
службовцем при Харківському казначействі.
1876 року вступає до
Петербурзької Академії
мистецтв у пейзажний
клас професора М. Клодта.
1879 року за етюд з натури одержав першу академічну нагороду – малу
срібну медаль.
У студентські роки зазнав нестатків, жив на
горищі в Академії, у так
званій «казьонці», разом
з П. Мартиновичем, О.
Сластьоном, Г. Ладиженським, М. Самокишем,
Я. Ціонглінським, згодом
видатними художниками.
1881 року одержав другу малу срібну медаль.
У роки навчання мав
змогу користуватися бібліотекою свого родича,
поета В. Александрова, в
якій були твори І. Котляревського, Т. Шевченка,
М. Гоголя, що справили
на нього глибоке враження.
У натурному класі Васильківський
навчався
в один час з В. Сєровим
та М. Врубелем. Учителями його були відомі
пейзажисти М. Клодт,
один із засновників Товариства передвижників,
та В. Орловський, якого
І. Шишкін називав «незрівнянним пейзажистом
південної природи».
Саме Володимир Орловський, академік живопису, якому свого часу

Т. Шевченко допоміг
вступити до Академії,
був духовним наставником вихідців з України,
розвивав у них бажання
звертатися до національної тематики, на противагу М. Клодту, який тяжів
до умовної академічності. Під впливом благотворного оточення своїх
земляків Васильківський,
якому пророкували велике майбутнє в Петербурзі, за роки навчання раз
у раз залишає місто на
Неві й здійснює подорожі
по Україні, де опановує
мотиви рідної природи,
котрі якнайкраще відповідали притаманній йому
світлоносній живописній
манері.
Працюючи переважно
на етюдах під час канікул
на Харківщині, Полтавщині, Запорожжі, він потім у майстерні по пам’яті
відтворював свої враження на полотні. Васильківський за час подорожей
створив безліч ескізів та
етюдів, одержав за них
п’ять малих і великих
срібних медалей, подяки і
премії від Академії.
Вершиною його ранньої
творчості стала картина
«На Дінці» (1885), яка
забезпечила йому велику золоту медаль Академії, звання художника
першого ступеня і право
на подорож по Європі
впродовж чотирьох років
за рахунок Академії для
удосконалення майстерності. Найкращі твори
Васильківського періоду
його навчання в акаде-

мії – «Весна на Україні»,
«Отара в степу», «На
Дінці» – перші у пошевченківський період українського живопису краєвиди, в яких створено
глибоко узагальнений образ тогочасної України –
правдивий, зворушливий,
ясний своєю живописною
мовою.
Знавець і щирий шанувальник мистецтва, видатний історик Дмитро
Яворницький, з яким Васильківський все життя
був у дружніх стосунках,
високо оцінив творчість
молодого художника і
сказав йому напутнє слово, якому художник був
вірним усе життя: «Шляхетний сину України, трудись, і вдячна мати Батьківщина воздасть тобі
сторицею! Благородніше
рідних сюжетів не може
бути в мистецтві»!
Під час закордонного
стажування Васильківський об’їздив усю Францію, побував в Іспанії,
Німеччині, Італії, Англії,
Алжирі, де копіював твори видатних майстрів пензля, працював на пленері,
вдосконалював колористичну та композиційну
майстерність. Особливо
вразила й вплинула на
нього творчість Т. Руссо,
Ж. Мілле, К. Тройона,
Ш. Добіньї, майстрів так
званої барбізонської школи. Їхній досвід праці на
пленері збагатив палітру
українського художника
чистими кольорами, безпосередністю і щирістю
відтворення мотиву, що

найбільше виявилося у
полотнах «Взимку у селі
Опішня», «Біля корчми»,
«Ловлять снігура», «Козачий пікет» та ін.
Після дворічного перебування за кордоном 1888
року
Васильківський
повертається в Харків,
багато подорожує пішки Харківщиною, Полтавщиною, Запоріжжям.
Крім пейзажу, починає
займатися
історичним
жанром, створює картини
«Козачий пікет» (1888),
«Сутичка запорожців з
татарами» (1892), «Козак
у степу» ( 1905), «Козаки
в степу» (початок ХХ ст.),
«Похід козаків» (1917).
1896 року картина «Козача левада» експонувалася
на Всеросійській художньо-промисловій виставці в Нижньому Новгороді,
де здобула високу оцінку.
Сергія Васильківського,
як і Михайла Коцюбинського, видатного майстра
пейзажу в прозі, називають сонцепоклонником
за ясність палітри, свіжість втілених почуттів
та особливу мелодійність,
співзвучну з українським
народним мелосом. Твори художника, сповнені
південного українського
сонця, побували на виставках у Петербурзі,
Парижі. Про них дуже
схвально відгукувався П.
Третьяков, який придбав
одне полотно українського митця.
За картини, створені під
час закордонного відрядження – «У Піренеях»,
«Вигляд на Безансон»,
«Ранок у Безансоні»,
«Зима в Іспанії», «Булонський ліс взимку» – Рада
Петербурзької Академії
мистецтв мала присудити йому звання академіка, але не наважилася, не
спромігшись побороти
академічний консерватизм, що панував у її стінах. Тож Васильківський
пориває з Академією і до
кінця життя залишається
в Україні, присвячує своє
мистецтво її краєвидам,
козацькій історії. Його доробок налічує понад три
тисячі творів, більшість
з яких було втрачено під
час Другої світової війни,
але й те, що залишилося,
вражає нащадків художньою довершеністю.
Багато сил художник
віддавав громадській роботі, участі у виставках.
Разом з Д. Безперчим, М.
Раєвською-Івановою та
О. Бекетовим він заснував
Харківське художнє училище, яке було відкрите
1912 року.
Також він взяв активну
участь в організації виставки до XII Археологічного з’їзду 1912 року, на
яку представив свої твори

етнографічного та історичного характеру.
У 1914 році, коли було
затверджено малохудожній проект пам’ятника Т.
Шевченку в Києві роботи
італійця Шіортіно, що не
відповідав духу великого
Кобзаря, Васильківський
разом з групою харків’ян
надіслав до комітету зі
спорудження пам’ятника рішучий протест. Під
впливом Васильківського
уже після затвердження у
1902 році проекту будинку Полтавського земства
у стилі італійського ренесансу журі визнало найкращим проект Василя
Кричевського, який творчо використав модернізовані форми української
народної архітектури.
1900 року Васильківський разом із Самокишем видав великий
альбом «З української
старовини». Того ж року
в Харкові відбулася перша персональна виставка
творів художника, на якій
було виставлено 120 його
робіт.
1903 року в Полтаві, з
нагоди відкриття пам’ятника І. Котляревському,
бере участь у великій художній виставці, де виставив 43 роботи. Того ж
року одержує перемогу
на конкурсі на найкращий
проект розпису будинку
Полтавського
земства,
який розписує у 19031907 роках.
1912 року зібрані Васильківським взірці
українського народного
орнаменту експонувалися на міжнародній художній виставці в Римі.
1912 року вийшов альбом
орнаментів, створених М.
Самокишем та С. Васильківським.
В останні роки життя
написав картини «Козак
Мамай», «Дума про трьох
братів».
8 жовтня 1917 року
Сергій Іванович Васильківський помер. Перед
смертю він заповів Музею Слобідської України
понад 1340 своїх творів та
значну суму грошей, які,
за його бажанням, мали
піти на створення у Харкові великого національного художнього музею.
Сергія Васильківського
називають поетом українського малярства за надзвичайну ліричність його
пейзажних та історичних
творів. Своєю творчістю
він сприяв становленню
історичного
малярства
та лірико-епічної течії в
національному живописі, яка пізніше визначила
напрямок творчості багатьох поколінь українських митців.
Р. Кухаренко, власкор
газети «Міграція»
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Виникнення українських
поселень у Китаї
Тривалий
час
українсько-китайські
взаємини
мали опосередкований характер і здійснювалися в
рамках відносин Росії з Китаєм, які було започатковано в першій чверті XVII ст.
Українці входили до складу
російського посольства, релігійних і торгових місій
тощо.
Особливий внесок у вивчення Китаю зробили
український історик та археограф М. Бантиш-Каменський, український синолог
і мандрівник Юрій Тимківський та ін.
Тривалий час імператорським послом у Пекіні був
дипломат Іван Коростовець,
родом із Чернігівщини, який
лишив кілька праць про Китай. З 1819 по 1832 рік в Пекіні працював український
лікар, випускник Петербурзької медико-хірургічної
академії Йосип Войцехівський, який особливо відзначився в боротьбі з епідеміями холери та інших
недуг. Ще за життя в Пекіні китайці поставили йому
пам’ятник (1829).
Наприкінці XIX ст. в складі російських місій українці
почали більшими чи меншими групами прибувати в
північно-східну частину Китаю – Маньчжурію. Початки
цього процесу пов’язані з
будівництвом
Східно-Китайської залізниці (СКЗ),
яку, відповідно до угоди з
Китаєм, прокладала Росія.
Можливість доброго, як на
ті часи, заробітку на будівництві приваблювала туди
величезну масу населення з
Російської імперії.
Однією з найбільших за
чисельністю етнічних груп
були українці, які переселялися як з України, так і з
інших територій Російської
імперії, зокрема з близького до Маньчжурії далекосхідного Зеленого Клину,
більшість жителів якого становили вихідці з України.
Найбільша кількість українських поселенців осіла в
місті Харбіні.
Українське громадське
життя в Маньчжурії
У Маньчжурії налагодилось українське громадське
життя, яке мало культурно-просвітницький характер. Воно концентрувалося
навколо культурних осередків і гуртків, що виникали
вздовж Східно-Китайської
залізниці. На базі одного
з таких гуртків в 1907 році
постала перша в Маньчжурії українська організація –
Український клуб. Він мав
просвітницькі цілі: пробуджувати серед українського
громадянства інтерес до рідного краю, сприяти пізнанню рідної історії, літератури,

Українці в світі

Українці в Китаї

музики, а також матеріально
допомагати своїм членам.
Найактивнішими його діячами були С. Кукуруза, Ф.
Тоцький, Ю. Юрченко та ін.
Українське
національне
життя в Маньчжурії розвивалося нерівномірно. До
1917-го воно мало винятково культурно-просвітницьку
спрямованість і концентрувалось в Українському клубі
в Харбіні та драматичних
гуртках, що виникали в українських поселеннях, розташованих уздовж залізниці.
У 1917-1921 рр. культурно-просвітницька діяльність
(відкриття української початкової школи, української
гімназії, української православної парафії, спорудження Українського національного дому) поєднувалась із
політичною (створення й діяльність Маньчжурської окружної ради та Українського консульства в Харбіні,
налагодження контактів із
Києвом та участь у далекосхідних українських з’їздах
тощо).
Українське консульство в
Харбіні діяло у 1918-1919
рр. Його очолював П. Твардовський, який весною 1918
року, як командир українських військових частин,
прибув із Харбіна до Києва,
а восени того ж року повернувся назад, одержавши від
українського Міністерства
закордонних справ повноваження представляти інтереси України в Маньчжурії.
Ці повноваження визнав народний комісар закордонних
справ більшовицької Росії Г.
Чичерін.
Після прибуття в Харбін
П. Твардовський вів переговори з представниками командування Антанти щодо
створення українських військових частин на Далекому
Сході, брав постійну участь

в українському громадському житті, розпочав реєстрацію українців, які бажали
отримати українське громадянство тощо. Діяльність П.
Твардовського натрапляла
на вороже ставлення з боку
російських дипломатів, багато з яких працювали в Китаї
ще за царських часів. Вони
звернулися до управляючого СКЗ генерала Д. Хорвата з вимогою заарештувати
«самозванця-консула»
й
усунути його з Маньчжурії.
До арешту не дійшло, але П.
Твардовський змушений був
залишити Харбін.
У липні 1917 року в Харбіні на хвилі загального піднесення національно-визвольної боротьби народів після
повалення царизму в Росії
була заснована Маньчжурська окружна рада – центральна
громадсько-політична установа українців
у Маньчжурії. До її складу
входили 9 українських організацій та низка гуртків.
Ця організація одержала з
Києва право на реєстрацію
українців та видачу посвідчень про їхнє українське
громадянство. У 1921 році
Рада припинила існування.
У 1920-х рр. кількість
українців у Харбіні збільшилася за рахунок політичних
емігрантів з України, Сибіру та Далекого Сходу, які
прагнули ввійти в контакт з
українцями, котрі вже проживали в Маньчжурії, щоб
спільно працювати в межах
уже створених там організацій. Але під впливом успіхів
більшовиків, поразки УНР
і ЗУНР, а також розпаду
сибірської влади більшість
діячів української спільноти охолола до громадської
праці. Частина українців,
щоб зберегти робочі місця
на залізниці, оформила свої
паспорти через радянське

консульство в Харбіні, дехто
прийняв китайське громадянство.
Ситуацію погіршували
не сприятлива політична
кон’юнктура та вкрай недружнє ставлення китайських властей, які, з огляду
на зближення з Москвою,
у 1923 році закрили в
Маньчжурії українські організації, а пізніше навіть конфіскували будинок і майно
Українського клубу. Внаслідок цього українське громадське життя в Маньчжурії
в 1920-х рр. стало занепадати.
Проте у вересні-грудні
1925 року все ж таки виходив тижневик «Українське
життя». Він друкувався в
японській друкарні з метою
уникнути цензурування та
контролю з боку китайських
властей.
Загалом матеріальне та, в
ширшому плані, соціальне
становище великої частини
українців у Маньчжурії було
кращим за життя українських емігрантів у більшості інших країн. У США й
Канаді українцям потрібно
було пристосовуватися до
порядків і народів, що мали
іншу культуру й стояли в
цілому на вищому щаблі
соціально-культурного розвитку. У Маньчжурії ж перші українські поселенці самі
були піонерами культурної
та економічної розбудови
краю, що суттєво впливало
як на психологію, так і на
стосунки між народами.
Під час війни, яку вела
Японія на території Китаю,
радянські громадяни поступово поверталися до СРСР,
а російські емігранти виїздили до інших країн. Поза
Маньчжурією
українські
громади в Китаї у 19201940-х рр. були в Шанхаї,
Тяньцзіні й Ціндао.

Організоване українське
життя в Маньчжурії перестало існувати в 1945 році
зі вступом Радянської армії,
а в інших частинах Китаю –
на початку 1949 року, після
падіння гомінданівської й
установлення комуністичної
влади. Більшість українців у
Маньчжурії була заарештована й вивезена до СРСР.
Члени українських громад
Тянцзіну, Ціндао й Шанхая
були трьома групами евакуйовані на острів Формоза
(Тайвань) та на Філіппіни.
Невдовзі вони переїхали
звідти до Австралії, Аргентини, Канади і США.
1948 рік був останнім у
житті організованого українства в Китаї, бо в січні-березні 1949 року відбувалася
евакуація всіх українців,
які виїхали трьома групами
на Філіппіни (на о. Самар),
де мали знайти тимчасовий притулок понад 7 тис.
біженців з Китаю. У Шанхаї залишилося на той час
близько 20 українців, які з
різних причин не могли або
не хотіли вирушати в невідомі краї. Це були, переважно,
старі і хворі люди.
Українська діаспора в
КНР
У зв’язку з політикою
зближення між СРСР та Китаєм після проголошення
КНР (1949) участь УРСР у
ній стає системною та цілеспрямованою, що виявлялось у навчанні у вищих
школах України китайських
студентів, обміні науковими, письменницькими та
мистецькими делегаціями,
допомозі з боку України в
розбудові економіки Китаю.
У 1958 році Україна постачала устаткування для будівництва майже 100 промислових підприємств у КНР.
1957 року в Києві було відкрито інтернат з китайською

мовою навчання; 1958 року
започатковано
відповідну
спеціалізацію у Львівському
університеті.
У той час і пізніше в китайських перекладах з’явилися
поезії Т. Шевченка (ще в
1912 році в газеті «Мінсінь
Жибао» письменник Чжоу
Цзожень розповів про життя
і творчість великого Кобзаря; у 1934 році в Китаї вперше були опубліковані твори
Т. Шевченка), І. Франка, Л.
Українки (вперше – у 1921му, вдруге – у 1948-му – до
35-ліття від дня смерті славетної поетки). 1956 року
в Китаї широко відзначалось 100-річчя з дня народження І. Франка, а 1961-го
– 100-річчя з дня смерті Т.
Шевченка.
У період різкого погіршення
радянсько-китайських
відносин (кінець 1960-х
– середина 1980-х рр.) у
Китаї були перекладені й
опубліковані праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1972) та книга
П. Шелеста «Україно наша
Радянська» (1974). 1979
року, після візиту в Китай
трьох українських вчених із
західної діаспори – Богдана
Боцюркова, Бориса Левицького та Петра Потічного
– зав’язалися контакти китайських вчених з українознавцями Заходу.
З проголошенням державної незалежності України
(1991) та встановленням
українсько-китайських дипломатичних стосунків у
Китаї помітно зросло зацікавлення українознавчими
студіями. Вони провадяться, зокрема, в університетах
Харбіна, Пекіна, Нанкіна,
Шанхаю та деяких академічних інститутах. Після перерви відновив працю Центр
вивчення України Уханського університету (створений
ще в 1960-х рр.).
Інститут
лексикографії
Хеілунгтьянгського університету в Харбіні з допомогою Канадського інституту
українських студій Альбертського університету підготував і видав у Пекіні українсько-китайський словник. У
майбутніх планах цього вузу
– випуск китайсько-українського навчального словника, граматики української
мови, самовчителя української мови для китайців,
книги про визначних діячів
української культури тощо.
У 1992 році першим послом України у КНР був
п р и з н ач е н и й А н ат о л і й
Плюшко. На кінець ХХ ст.
в Китаї проживало приблизно 20 тис. осіб українського
походження, всі вони цілком
асимілювалися й інтегрувалися в суспільне життя цієї
країни.

Р. Кухаренко, власкор
газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви

Як зберегти свої зуби здоровими?

Красива білосніжна посмішка надає впевненості
кожній людині. Багато хто
вважає, що здорові зуби
впливають тільки на красу
і сяйво посмішки, але це
не зовсім так.
Зуби впливають також на
травний тракт, правильність і чіткість мовлення
– дикцію, на запах з рота,
розвиток бактеріальних
інфекцій порожнини рота.
Якщо у вас з’являться щілини між зубами, стиратимуться тверді тканини,
то це буде загрожувати
деформацією
виличних
кісток, що згодом може
змінити лицьовій скелет.
Відсутність одного або
більше зубів загрожує
зміною рис обличчя, руйнуванням сусідніх зубів і
запаленням ясен. У цьому
випадку може знадобитися допомога спеціаліста.
Чистити зуби три рази на
день і ходити на консуль-

тації до стоматолога двічі
на рік – це найменше, що
ви можете зробити, щоб
зберегти їх здоровими.
Важливо не те, скільки
разів ви чистите зуби, а
як ви це робите. Результат
залежить від ефективності
догляду за порожниною
свого рота.
Правила догляду за зубами
Чистити зуби потрібно,
видаляючи наліт і залишки їжі з поверхні. Причому правильно робити це з
ранку до сніданку і після.
Чому після сніданку – зрозуміло: щоб очистити порожнину рота від залишків
їжі. А ось чому потрібно
чистити до ранку – знає не
кожен. А все дуже просто:
вночі в роті накопичуються бактерії, і утворюється
наліт на зубах та язику,
який необхідно видалити,
щоб за сніданком його не
проковтнути. Також чи-

стити зуби необхідно після вечері.
Не забувайте після кожного прийому їжі полоскати рот, щоб частинки їжі,
які там залишилися, не
пошкоджували поверхню
зубної емалі.
Проте якщо вже так сталося, що ви не можете
самостійно впоратися з
камінням і нальотом на
зубах, які з’явилися протягом тривалого часу через поганий догляд, то
рекомендується відвідати
фахівця, який професійно
очистить зуби і проведе
необхідні процедури. Професійне чищення зубів
одночасно позбавить ваші
зуби від відкладень (зубна бляшка, наліт і камінь),
відбілить їх та заощадить
ваші фінанси.
Щітка для зубів має бути
індивідуальною. Після
кожного чищення щітку
рекомендується
вимити
милом.
Також на стан зубів впливає їжа, яку ми вживаємо.
Такі продукти, як солодощі, цукор, цукерки, горіхи,
насіння, чай і кава негативно впливають на зовнішній вигляд і стан зубів.
Пам’ятайте, якщо у вас
з’явилися неприємні відчуття або зубний біль –
терміново відвідайте дантиста, не випробовуйте
зуби на міцність. Вони хоч
і повільно, але руйнуються, якщо не забезпечити
для них належне лікування.
Слідкуйте за своїми зубами, відвідуйте стоматолога і виблискуйте білосніжною посмішкою на
здоров’я.
www.vitamarg.com
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Томатний суп-пюре з квасолею

Інгредієнти:
> помідори – 500 г,
> біла консервована квасоля –
1 банка,
> бекон – кілька смужок,
> цибуля – 1 шт.,
> часник – 1 зубець,
> червоний винний оцет –
1 ст. ложка,
> цукор – 1 ст. ложка,
> сіль, чорний мелений перець,
> прованські трави, зелень –
за смаком,
> оливкова олія – для подачі.

Приготування:
Цибулю і часник поріжте і обсмажте на олії. Додайте очищені від шкірки і порізані помідори, сіль, перець, прованські трави. Додайте квасолю (трохи залиште для
подачі), 400-500 мл гарячої води (або бульйону) і варіть 15 хвилин.
Збийте суп блендером, додайте цукру і оцту. Якщо суп густий, то додайте ще
бульйону і знову доведіть до кипіння.
Бекон поріжте і обсмажте на сухій сковороді.
Подавайте суп, прикрасивши беконом, квасолею і зеленню. Збризніть оливковою
олією.
patelnya.com.ua

Рисові кульки
Інгредієнти:
> рис відварений – 200 г,
> вершки – 150 мл,
> сир твердий – 100 г,
> яйця – 2 шт.,
> борошно, сухарі панірувальні,
сіль і спеції – за смаком.
Рівень складності: Легко
Цінова категорія: Доступно
Кількість порцій: 4
Час приготування: 75 хв.
Приготування:
Вершки нагріти, змішати з тертим твердим сиром і, постійно помішуючи, довести
до однорідної маси (сир повинен повністю розчинитися). Додати рис, сіль та спеції,
ретельно перемішати.
Викласти рис у форму, добре втрамбувати і поставити у холодильник, щоб охолов.
Коли охолоне, порізати на шматочки будь-якої форми. Або загорнути ще теплий рис
у харчову плівку (сформувати «ковбаски»), а потім, коли охолоне, порізати на шматочки. Або ж просто трохи охолодити рис і сформувати кульки.
Кожну кульку чи шматочок рису обваляти у борошні, потім у збитому яйці, а потім
у панірувальних сухарях. Обсмажити кульки з усіх боків до золотистої скоринки у
розігрітій олії. Подавати прикрасивши гілочками кислиці звичайної.
patelnya.com.ua

Спортивні новини
«Шахтар» програв «Сельті»
в Харкові і покинув Лігу Європи
Донецький «Шахтар» програв у матчі-відповіді
1/16 фіналу Ліги Європи іспанській «Сельті» з рахунком
0: 2 і припинив участь у єврокубках.
У четвер «Шахтар» в
Харкові програв «Сельті» в матчі-відповіді
1/16 фіналу Ліги Європи. «Гірники» пропустили гол в кінцівці зустрічі з пенальті,
після чого командам
довелося грати додатковий час. У другому
екстра-таймі
іспанці
змогли ще раз забити і
довели матч до перемоги – 2:0.
sport.segodnya.ua

Закінчилися матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги. У шести матчах туру було забито 15 голів. Донецький «Шахтар» здобувши важку
перемогу над «Ворсклою» і зумів зберегти відрив у 13 очок від «Динамо», а ось київський клуб, обігравши в Запоріжжі «Зорю», збільшив
свій гандикап від третього місця до шести пунктів.

Україна / Прем’єр-ліга 2016-2017
Турнірна таблиця
КОМАНДА
1. Шахтар
2. Динамо
3. Зоря
4. Олександрія
5. Олімпік
6. Чорноморець
7. Ворскла
8. Зірка
9. Сталь
10. Волинь
11. Дніпро
12. Карпати

І
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18

В
17
12
10
9
8
7
6
5
3
2
4
2

Н
2
4
4
5
5
5
5
4
6
4
7
5

П
0
3
5
5
5
7
8
10
10
13
8
11

З-П
43-12
40-20
30-18
36-23
24-26
15-19
21-23
18-30
12-24
12-36
20-29
18-29

О
53
40
34
32
29
26
23
19
15
10
7
5

За результатами Чемпіонату світу з біатлону Україна завоювала срібло
Капітан української команди Олена Підгрушна показала неймовірний фініш на світовій першості, що триває в австрійському Хохфільцені.
Їй вдалось на фінішній прямій здолати біатлоністку з Франції.
Українській збірній у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної вдалось завоювати для синьо-жовтої збірної першу медаль на цьогорічному Чемпіонаті світу.
До слова, за всю гонку українські спортсменки використали найменшу кількість додаткових патронів – лише 4.
Перемогу в жіночій естафеті здобули німкені, третіми – стали
француженки.
sport-ukr.segodnya.ua

Світоліна вийшла
у фінал
турніру в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал
турніру категорії WTA Premier
5 в Дубаї, обігравши в півфіналі німкеню Анжелік Кербер, що займає друге місце в
рейтингу WTA, з рахунком 6:
3, 7: 6.
Це вже другий фінал для
Світоліной в 2017 році - менше місяця назад вона виграла
турнір на Тайвані. Українка
втретє поспіль обіграла Кербер. Попередні дві перемоги
відбулися у 2017 році в Брісбені і в 2016 в Пекіні. В цілому, рахунок очних зустрічей
між Кербер і Світоліной зрівнявся - 5: 5.
zn.ua
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ГОРОСКОП
на березень 2017 року

Овни зможуть взяти під свій контроль
всі сфери життя. Енергії у Овна вистачить на двох, тому не дивно, що в березні він намагатиметься зробити все і
відразу, не відчуваючи втоми. Одруженим Овнам варто приділити увагу другій половинці.
Тельцям доведеться поступитися звичним укладом життя, щоб реалізувати
шанси, надані Півнем. Настав час вийти
із зони комфорту і навіть пожертвувати
часом, відведеним на сон та розваги.
Ситуацію з грошима можна охарактеризувати як стабільну.
Для Близнюків березень стане місяцем
підведення підсумків. Настав час пожинати плоди своїх зусиль або усвідомити,
що ви працювали абияк. В останньому
випадку потрібно нарікати лише на свої
лінощі. Спроби щось виправити і повернути час назад ні до чого не приведуть.
Раки втомилися від необхідності постійно концентруватися на поточних справах,
тому прагнуть зануритися в звичний для
них відсторонений стан. У сфері професійної зайнятості усе відбуватиметься як
зазвичай. Навантаження може бути великим, але процес не викличе труднощів.
Як би Левові не хотілося помститися
всім кривдникам, березень – не найкращий час для з’ясування стосунків. Тим
більше, що претензії до оточуючих здебільшого матимуть цілком надуманий
характер. Категорично не рекомендується опинятися в центрі скандалу.
На Дів чекає чудовий час для реалізації
планів, які довго відкладалися на потім.
Ви з легкістю вирішите давні суперечки або завершите проект, який ніяк не
могли закінчити. При побудові кар’єри
потрібно буде трохи зменшити свої амбіції.
Терезам здаватиметься, що оточуючі
постійно прагнуть їх образити. Постарайтеся не загострювати увагу на конфліктах, щоб не зіпсувати відносини з
хорошим другом. На роботі з’явиться
можливість трохи знизити темпи. Приділяйте більше уваги близьким.
Для Скорпіонів березень може стати
періодом, коли вони захочуть докорінно
змінити своє життя. Якщо ви давно замислювалися над тим, щоб змінити місце роботи або навіть країну проживання
– варто скористатися можливістю. Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
Стрільцям потрібно перестати потурати
своїм примхам! В іншому випадку ви
можете поринути у вир азартних ігор і
серйозно програти, втративши не тільки
заощадження, але і нерухомість. На роботі доведеться підвищити рівень дисципліни і відповідальності.
Головною проблемою Козерогів буде
постійний стрес. Друзі, колеги і сім’я
втомилися від ваших постійних відмовок. Вичерпавши своє терпіння, родичі вирішили вас трішки повиховувати.
Півник радить зробити правильні висновки і скорегувати поведінку.
Водоліям доведеться застосувати всю
свою посидючість, щоб досягти запланованих результатів. Політика суворих
розрахунків повинна мати певну міру.
Не намагайтеся використовувати друзів в корисливих цілях, щоб не набути
лихої слави людини без честі та совісті.
Риби можуть нарешті розслабитися і покластися на свою щасливу зірку. Особливо вдалим буде місяць для тих Риб, які
зайняті особистим бізнесом. При бажанні ви навіть можете взяти кредит, щоб
розширити справу. У коханні все складатиметься якнайкраще.

К а л е й д о с ко п

СВЯТІ МІСЦЯ УКРАЇНИ

Собор Вишгородської Богородиці

У грудні 1989 року на зборах вишгородського осередку Української республіканської партії ініціативна група висунула
пропозицію про створення у Вишгороді
громади Української греко-католицької
церкви.
Історія
У січні 1990 року священиком став київський греко-католицький ієромонах-студит Валерій Шкарубський.
У березні 1990-го розпочалися богослужіння у Вишгороді на квартирі св. п.
Богдана Павліва та почергово в інших парафіян.
Великодню Службу 1990 року відправлено у приміщенні Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта»
(вул. Грушевського,1), а освячення пасок
– на подвір’ї біля будинку. Після цього до
пізньої осені в неділю Служба Божа відправлялась на старому міському цвинтарі, згодом – у приміщенні «Просвіти» не
лише в неділю, а й в інші дні.
У січні 1991 року була виділена земельна
ділянка для будівництва церкви та парафіяльного центру в яру біля готелю ГЕС.
На Зелені свята на місці будівництва
церкви за участі Блаженнішого Патріарха Мирослава-Івана Любачівського було
освячено Хрест. На прохання парафіян,
Патріарх назвав громаду на честь св. Апостола Андрія Первозваного. Для тимчасових відправ на відведеній для церкви
земельній ділянці члени церковної громади планували поставити дерев’яний будиночок, але не встигли, бо хтось підпалив
його. Спочатку молились у вагончику,
згодом прибудували до нього капличку з
бетонних блоків.
28 липня 1991 року в нашвидкуруч побудованій збірно-щитовим способом
капличці на свято св. Володимира була
відправлена свята Літургія. Увесь цей
час священиком церкви був о. Валерій
Шкарубський, дяками – Сергій Прудко і
Валентин Матіяш, котрі закінчували богословські студії у Львові, допомагав їм

Б. Павлів. На освячення пасок прийшло
понад 100 осіб.
Згодом настоятелем церкви став о. Сергій Прудко (у вересні 1990 року його висвятили на диякона, а на Покрову 1991-го
– на священика).
13 грудня 1992 року відбулося перше
храмове свято – св. Андрія Первозванного. На святі Архиєрейську літургію правив св. п. митрополит Володимир Стернюк.
4 липня 1994 року під час закладання наріжного каменю і освячення його владикою Юліаном Вороновським на небі, над
місцем, де він закладався, всі учасники св.
Літургії побачили Андріївський хрест, що
було сприйнято як благословення Небесних Сил на святу справу.
Під кінець 1995 року підвальна (цокольна) частина церкви з різними прибічними
кімнатами і залом була перекрита бетонними плитами, дах засмолений і покритий руберойдом. Нову церкву обладнали
іконостасом, килимами, перенесеними з
каплички, вишитими рушниками і образами, які подарували тернопільці.
На храмове свято 13 грудня 1996 року в
новому храмі першу Архиєрейську службу правив Екзарх Києво-Вишгородський
Владика Михайло Колтун.
Служіння в нижньому храмі відбувалися
паралельно з будівництвом верхньої частини храму. У 2003 році були підняті бані
й хрести. У верхньому храмі відправи почались у 2005 році. Коли була оформлена
в цілому верхня церква, нижня церква залишила ім’я Андрія Первозваного, а весь
собор (з верхньою церквою) назвали «Собор Вишгородської Богородиці» на честь
ікони Пресвятої Богородиці, котра колись
перебувала в Дівочому монастирі Вишгорода.
Діяльність
При храмі діють церковний хор та дівочий ансамбль «Коралі» під керівництвом
Лесі Потоцької. Учасниці ансамблю – вихованці недільної школи, яка працює з

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Фехтовальщик-«мушкетер». 9. Параметр, характеризующий вместимость. 10. Автоманевр для уверенных. 11. Небольшая порция прозы. 12.
Орел с точки зрения нумизмата. 14. Навороченный гвоздь. 15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака: разновидность терьера. 20. Эмоциональная
дискуссия с использованием рук и ног. 23. Этот турецкий город прославился козами и кошками. 25. Птица, способная бегать под водой по дну.
26. Какое слово напоминает о недолговечности человеческой жизни? 27.
Валюта с видами Фудзиямы. 28. Слегка наметившаяся пещера. 29. Подходящий гриб для жульена. 31. Орлиный вокал. 32. На какой валюте изображены два мелькартовых столба, перевитых лентой? 33. Античная Пифия
как служительница Аполлона. 36. Отклик на привет. 37. «Недеятельный»
среди газов. 40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная приманка. 43.
Сияние отраженного света. 44. Самая наглядная деталь в измерительном
приборе. 45. Именно на него гонят икоту. 46. Баловство.
По вертикали:
1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сделала весьма эффективную рекламу, использовав увеличенное фото Хрущева, а что выпускала
эта фирма? 2. Любимое место целлюлита. 4. Предок на три колена назад.
5. Движение, которое может иметь политический подтекст. 6. «Пресс» для
теста. 7. Название игры серсо в буквальном переводе с французского. 8.
Натуральный обман, который очень нравится обманутым. 13. Все, что нажито непосильным трудом. 14. Ноль баллов по шкале Бофорта. 16. Переведите на латынь «перемещаю, перевожу». 17. Очень сдержанная девушка. 18. Подготовление поверхности катка. 19. Бритоголовый громила. 21.
Геометрическая сущность пружины. 22. Черный леопард. 24. Московская
улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего. 25. Отстранение от участия. 29. Какую часть одежды англичане называют «короткой»?
30. Облупленная часть башмака. 33. Требование красоты. 34. Неполадки в
шарнирных соединениях человеческого тела. 35. Место для зубов в голодное время. 36. Байкальская рыба. 38. Парикмахерский способ постановки
волос дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 41. Новая валюта Старого Света.

1990 року.
Церква проводить для дітей та молоді
гаївки, зелені свята, організовує поїздки
дітей парафіян на відпочинок і оздоровлення в Карпати, на Львівщину та в зарубіжні країни: Францію, Чехію, Німеччину.
Для надання допомоги парафіянам у
церкві створена кредитна спілка «Респект», започаткована благодійна організація «Межигірський Спас».
Церква також займається благодійною
та соціальною діяльністю. Щочетверга
проводяться зустрічі з дітьми в дитбудинку «Любисток», щонеділі – молебень в
лікарні.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12.
Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26.
Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот.
46. Шалость. По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7.
Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты.
30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. Омуль. 38. Начес. 39. Сачок.
41. Евро.
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