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Президент В.Янукович вшанував
пам'ять жертв голодоморів в Україні
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Державна міграційна служба України:
етапи створення та перспективи розвитку
Державну міграційну службу
України було утворено з метою реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб, а також у
справах міграції, в межах, визначених законодавством про
біженців, в рамках проведення адміністративної реформи, у грудні 2010 року Указом
Президента України.
З моменту затвердження Указом Президента України у квітні 2011 року Положення про Державну міграційну
службу розпочалась фактична робота по
формуванню апарату та організаційноправовому забезпеченню її діяльності.

Основні завдання ДМС України
23.11.2012 року, напередодні Дня
пам’яті жертв голодоморів Президент
України Віктор Янукович віддав шану
померлим під час Великого Голоду.
У Національному музеї «Меморіал
пам’яті жертв голодоморів в Україні»
в Києві Глава держави встановив символічну композицію з квітів і колосків
до скульптури «Гірка пам’ять дитинства». Також Президент поставив запалену лампаду до «Свічки пам’яті».
Участь у церемонії вшануван-

ня пам’яті жертв голодоморів взяли
Прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, представники дипломатичного корпусу та
громадськості.
У церемонії також взяли участь Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.
Присутні вшанували пам’ять померлих хвилиною мовчання.
www.president.gov.ua

Підготовка фахівців для ДМС України
20 листопада 2012 року відбулась робоча зустріч Голови Державної міграційної служби України
М.М.Ковальчука з Народним депутатом, Головою Комітету Верховної Ради
України з питань правосуддя, Президентом Національного університету
«Одеська юридична академія» академіком С.В.Ківаловим.
У ході зустрічі біли обговоренні питання створення на базі Національного
університету «Одеська юридична академія» факультету міграційного права
для підготовки фахівців для міграційних служб України.
ДМС України

Основні завдання міграційної служби
можна умовно розділити на декілька
блоків:
1) Надання послуг у сферах громадянства, реєстрації місця проживання та
документування фізичних осіб, а саме
оформлення та видача внутрішніх
та
закордонних паспортів, тимчасового посвідчення громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства
України, виконання законодавства про
громадянство, реєстрація місця проживання фізичних осіб, а також притягнення
до адміністративної відповідальності за
порушення законодавства у цій сфері.
2) Робота з іноземцями та особами без
громадянства, а саме оформлення та видача посвідок на постійне та тимчасове
проживання, запрошень для отримання
української візи і посвідчення особи без

громадянства для виїзду за кордон, а також продовження/скорочення строку перебування, надання дозволу на імміграцію
в Україну, реалізація угод про реадмісію,
прийняття рішень про видворення, заборона в’їзду, притягнення до адміністративної відповідальності.
3) Робота з іноземцями та особами без
громадянства, що звернулись за захистом
в Україні, а саме розгляд заяв щодо визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, а також інтеграція в
Українське суспільство осіб, яких визнано
біженцями, або особами, які потребують
додаткового захисту.
4) Інформування Центральних органів
виконавчої влади, зокрема інформування
органів ведення реєстру виборців, та інформування органів Державної податкової служби;
5) Державний контроль за дотриманням
законодавства у сфері міграції шляхом
проведення аналізу міграційної ситуації в
Україні, здійснення заходів щодо запобігання та протидії нелегальній міграції та
забезпечення функціонування Державної
інформаційної системи реєстраційного
обліку фізичних осіб та їх документування.
продовження - на 3 сторінці

Шановні читачі газети «Міграція»!
Дозвольте нагадати вам, що передплата на газету
«Міграція» на 2013 рік продовжується і буде завершена
15 грудня 2012 року. Ви можете підписати її в будь-якому
поштовому відділенні «Укрпошти».
Передплатний індекс газети - 89611.
Сподіваємося на ваше розуміння і підтримку.

Редакція газети «Міграція
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У Міністерстві внутрішніх справ України

Віталій Захарченко: «Працівники міліції
готові до роботи в умовах нового КПК»

Про це Міністр внутрішніх
справ заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів при Президентові України.
Очільник МВС зазначив, що
2012 рік виявився знаковим для
відомства. Працівниками органів внутрішніх справ було забезпечено надійну охорону громадського порядку під час важливих
для України подій – Євро-2012
та виборів до Верховної Ради
України.
Віталій Захарченко ознайомив
учасників зібрання із роботою,
що була проведена органами
внутрішніх справ упродовж 2012
року. Крім того, він зупинився
на тих структурних перетворен-

нях, що торкнулися структурних
підрозділів МВС у зв’язку з наближенням моменту набрання
чинності новим КПК України.
Це, зокрема, стосується надання
начальникам слідчих підрозділів статусу перших заступників
начальників органів внутрішніх
справ. Також передбачене поетапне збільшення штатної чисельності працівників слідчих підрозділів за рахунок внутрішнього
перерозподілу.
За словами Віталія Захарченка,
працівники відомства приділили
значну увагу роз’ясненню населенню положень нового КПК.
Спільними зусиллями членів
міжвідомчої робочої групи, до
складу якої входили працівники

МВС та Генпрокуратури, були
розроблені необхідні процесуальні бланки.
Міністр внутрішніх справ зупинився на питаннях технічного
забезпечення слідчих підрозділів
з огляду на новації, передбачені в
новому КПК. У зв’язку з цим завдяки внутрішньому перерозподілу фінансування вже здійснені
часткові закупівлі необхідного
обладнання, У той же час для
проведення технічного оснащення у повному обсязі потрібно
передбачити необхідне фінансування шляхом збільшення видатків для Міністерства внутрішніх
справ на 2013 рік у сумі 980,5
мільйонів гривень.
За словами Віталія Захарченка,
новий КПК закріплює сучасні
інструменти для боротьби зі злочинністю, а його застосування
безумовно забезпечить належний механізм дотримання прав
людини.
– Українська міліція готова до
роботи в умовах нового Кримінального процесуального кодексу України, - підкреслив очільник МВС.
По завершенні роботи Координаційної наради відбулася пресконференція за участю керівників правоохоронних органів. На
ній вони дали відповіді на питання, що найбільше хвилювали
журналістів.
УЗГ МВС України

Керівник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу з
офіційним візитом перебуває в Італійській Республіці

07.11.2012 у столиці Італійської
Республіки місті Рим розпочала свою роботу 81-а сесія Генеральної асамблеї Міжнародної
організації кримінальної поліції
– Інтерпол, у якій беруть участь
більше 1000 делегатів від 170
країн-членів Організації.
Засідання
Асамблеї
своїм
вступним словом відкрили Начальник державної поліції Італії
– Антоніо Манганелі, а також
Президент МОКП – Інтерпол пан
Хоо Бун Хаі.
На Генеральній асамблеї розглядалися важливі питання діяльності Інтерполу. Серед ключових питань роботи сесії були
підведені підсумкі щодо міжнародної правоохоронної діяльнос-

ті, зокрема проведення міжнародних правоохоронних операцій,
обміну досвідом із актуальних
питань, сприяння правоохоронним органам різних держав за
таким напрямками як боротьба
із транснаціональною злочинністю, злочинами із використанням
комп’ютерних технологій, організація проведення міжнародних
масових заходів тощо.
Під час заходу були розглянуті
питання:
- розширення ролі Інтерполу в
процесах екстрадиції та взаємної
правової допомоги;
- прикордонної безпеки (підхід
Інтерполу до управління інтегрованою безпекою кордонів);
- просування міжнародної ді-

яльності, яка направлена на боротьбу з отриманням незаконних
активів;
реагування на надзвичайні
події та оперативної підтримки
в режимі реального часу (міжнародна ініціатива з ідентифікації
жертв стихійних лих);
покращення міжнародного
співробітництва та розширення
інформаційного обміну з протидії незаконному обігу предметів
мистецтва;
перспективи відносно протидії кіберзагрозам;
- протидії незаконному обігу
товарів;
створення
міжнародних
альянсів з метою співробітництва у протидії та боротьбі зі злочинністю «21 століття».
Крім того на сесії було розглянуто ряд організаційних питань,
пов’язаних із заслуховуванням
звітів про результати діяльності Організації за минулий рік,
у тому числі фінансового звіту
та результатів незалежного зовнішнього аудиту, затвердження
бюджету Організації на 2013 рік,
стратегії подальшого розвитку
Організації тощо.
Під час роботи сесії також відбулися вибори членів Виконавчого комітету Інтерполу, а також
переобрання Президента Організації.
УЗГ МВС України

Сергій Лекарь: «МВС України зацікавлене
у розвитку співробітництва з Китаєм»

Партнерство в рамках раніше
підписаної двосторонньої угоди
між правоохоронними відомствами України і Китайської народної Республіки передбачає як
обмін досвідом, так і можливість
технічного оснащення підрозділів вітчизняної міліції передовими технологіями. Така співпраця
має суттєво сприяти процесам
реформування МВС України.
Під час зустрічі із представниками Посольства КНР в Україні заступник Міністра Сергій
Лекарь означив ті моменти, які
зацікавили вітчизняних правоохоронців під час їхнього серпневого візиту до КНР.
Зокрема, значне зацікавлення
викликала автоматизована система керування дорожнім рухом,
яка автоматично визначає завантаженість конкретного відрізку
автошляху і залежно від цього
регулює його пропускну спроможність.
– У разі впровадження такої
системи на практиці вона може
суттєво полегшити життя українським автомобілістам. Однак
нас цікавить, насамперед, практичний аспект: наскільки така
система зможе взаємодіяти з
уже наявним у нас обладнанням,
– підкреслив керівник апарату
МВС.
Ще одним моментом, який сторони обговорили під час зустрічі, стала можливість апробації в
органах внутрішніх справ технічного обладнання, що перебуває на озброєнні підрозділів Міністерства громадської безпеки
КНР.

Зокрема, йшлося про електромобілі, що їх китайські правоохоронці використовують для
патрулювання значних за розмірами паркових зон. Крім того,
значне зацікавлення українських
міліціонерів викликали автоматизовані комплекси, що встановлені у місцевих відділках міліції
КНР. Вони дозволяють упродовж
короткого часу зібрати та опрацювати біометричні дані затриманого правопорушника, помістивши їх до автоматизованої
бази даних. Така система істотно
полегшить роботу правоохоронців у процесі розкриття злочинів,
адже вона дозволить в найкоротший термін опрацьовувати значні масиви інформації.
Військовий аташе Посольства
КНР в Україні Чжао Лян підтвердив зацікавленість китайської
сторони у розвитку співпраці з
українськими правоохоронцями.
За його словами, таке партнерство є дуже важливим і корисним для обох сторін, тому правоохоронні структури КНР готові
до конструктивного діалогу. У
зв’язку з цим найближчим часом
заплановано обмін делегаціями
експертів обох країн, які вивчатимуть практичну сторону такої
співпраці.
– Я вважаю, що таке співробітництво матиме значний позитивний ефект і для наших країн, і у
світі, – на завершення зустрічі
зазначив заступник Міністра
внутрішніх справ України Сергій Лекарь.
УЗГ МВС
України

У МОНмолодьспорту обговорили
питання ромів та сінті

У МОНмолодьспорту відбулася зустріч експертів Бюро з демократичних інститутів і прав
людини (БДІПЛ) ОБСЄ з питань ромів та сінті.
Метою візиту експертів є продовження діалогу у контексті
головування України в ОБСЄ у
2013 році, зокрема, беручи до
уваги, що проблематика прав
людини з акцентом на питанні
толерантності та недискримінації в регіоні ОБСЄ визначена одним із пріоритетів під
час українського головування.
Також зустріч відбулася з огляду на заплановану підготовку
БДІПЛ у наступному році доповіді щодо стану реалізації
Плану дій з покращення стану
ромів та сінті в регіоні ОБСЄ й
очікуване опрацювання головуванням України проекту відпо-

відного рішення Ради Міністрів
ОБСЄ 2013 року.
Представники Бюро, зокрема, привітали ініціативу Уряду
України щодо розробки Стратегії захисту та інтеграції ромів, в
якій передбачено задоволення
освітніх потреб ромів.
У зустрічі взяли участь начальник управління міжнародного співробітництва МОНмолодьспорту Андрій Божков,
головний спеціаліст відділу
нормативного забезпечення та
організаційної роботи Юрій Кононенко та начальник відділу
європейської інтеграції Управління міжнародних зв`язків
Міністерства внутрішніх справ
України Володимир Шерстньов.
За матеріалами з офіційного
сайту МОНмолодьспорту
http://mvs.gov.ua

У Державній міграційній службі України
«Голова ДМС України
М.М. Ковальчук провів
брифінг у приміщенні
Кабінету Міністрів України»

4 листопада Голова ДМС
України М.М. Ковальчук провів брифінг у приміщенні Кабінету Міністрів України. Головна тема брифінга - початок
оформлення паспортів громадянина України для виїзду за
кордон підрозділами Державної
міграційної служби України до
1 січня 2013 року.
18 жовтня набрав чинності Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо повноважень центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
зовнішніх зносин України», що
визначає правові підстави для
видачі і оформлення паспортів
громадян України для виїзду за
кордон підрозділами Державної
міграційної служби України.
Одним з важливих нововведень
Закону є право кожного громадянина України на отримання
закордонного паспорта та проїзного документа дитини у будьякому підрозділі ДМС України,
незалежно від реєстрації місця
проживання (навіть у випадку
відсутності такої реєстрації). Раніше закордонний паспорт можна було отримати лише за місцем
проживання, або в міжрегіональних центрах видачі паспортних
документів, яких в Україні є
лише чотири.
Оформлення закордонних паспортів підрозділами ДМС України розпочнеться до 1 січня 2013
року, після завершення передачі
майна та приміщень підрозділів
ГІРФО МВС України та завершення формування кадрового
складу територіальних підрозділів.

Окрему увагу було приділено
також питанням впровадження в
Україні біометричних документів.
Однією з передумов спрощення візового режиму для громадян України, що подорожують
до більшості провідних країн
світу (у тому числі держави члени ЄС) є впровадження в Україні біометричних документів для
виїзду за кордон. Така вимога
міститься у Плані дій щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України,
ухваленому на Саміті «Україна –
ЄС» у 2010 році.
Питання введення електронних
носіїв інформації про особу, як
додаткового захисту від підробки документів та додаткового
засобу ідентифікації особи почало обговорюватися у світі після трагедії у США 11 вересня
2001року.
У 2003 році Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)
ухвалила резолюцію, відповідно
до якої основними біометричними даними визнано оцифроване
зображення обличчя людини. Як
додаткові засоби ідентифікації
можуть використовуватися також відбитки пальців та/або зображення сітківки ока.
Такі дані можуть бути використані виключно як засіб ідентифікації особи та захисту від
підробки посвідчення особи.
Жодної небезпеки для прав і свобод громадян біометричні документи не несуть.
На сьогоднішній день біометричні документи для виїзду за
кордон впроваджено у більш як
80 державах світу, у тому числі
у всіх країнах-членах ЄС, США,
Канаді, Японії, Російській Федерації, Молдові, Казахстані, Латвії, Естонії, та багатьох інших.
dmsu.gov.ua
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Державна міграційна служба України:
етапи створення та перспективи розвитку

продовження, початок на 1 сторінці

Законодавче забезпечення та
початок виконання функцій
Для забезпечення реалізації цих
функцій у червні 2011-го року
Урядом схвалено рішення щодо
утворення 27-ми територіальних органів (управлінь). До сфери
управління ДМС також було передано:
•
від
Держкомнацрелігій
пункти тимчасового розміщення
біженців для розміщення осіб, які
звернулись за захистом, на час їх
перебування у процедурі надання
захисту (ПТРБ) у містах Одеса,
Мукачеве Закарпатської області
та Яготин Київської області (незавершене будівництво).
•
від МВС України пункти
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні
і підлягають видворенню за межі
держави (ПТПІ) у Волинській та
Чернігівській областях
Протягом 2011-го року було
затверджено граничну чисельність та організаційно-штатну
структуру апарату ДМС, граничну чисельність територіальних
органів та прийнято понад 20
нормативно-правових актів, спрямованих на урегулювання концептуальних та правоустановчих
питань функціонування ДМС.
З метою забезпечення виконання покладених функцій по усій
території держави у складі територіальних органів було утворено
679 територіальних підрозділів
без права юридичної особи.
Таким чином, 2011 рік став підготовчим етапом на шляху формування ДМС України, під час якого
вирішувались усі організаційні та
фінансові питання, пов’язані з
розміщенням, організацією роботи, формуванням структури апарату та територіальних органів,
їх державною реєстрацією, підготовкою змін до законодавства,
необхідних для організації роботи самої служби а також, передбачених планом лібералізації ЄС
візового режиму для України.
По мірі прийняття нормативних
актів, міграційна служба поетапно розпочинала виконання покладених функцій.
З квітня 2012 року ДМС України виконує функції щодо роботи
з іноземцями та особами без громадянства, що звернулись за захистом в Україні.
З 1 серпня 2012 року служба приступила до часткового виконання
функцій у сферах громадянства,
реєстрації місця проживання та
документування фізичних осіб.
У жовтні –листопаді 2012 року
набрали чинності два закони
України, якими на ДМС України
покладено виконання функцій
щодо видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон, протидії нелегальній міграції, складання адмінпротоколів,
накладання
адміністративних
стягнень та подання інформації
до Державного реєстру виборців.
Таким чином, на сьогоднішній
день законодавче урегулювання
діяльності Державної міграційної
служби України практично завершено.
Міжнародна співпраця

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Служби є забезпечення виконання Національного
плану з виконання плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для
України. За результатами Другої доповіді Європейської Комісії
про прогрес України у виконанні
плану дій щодо лібералізації візового режиму було позитивно відмічено прогрес України і зокрема
ДМС в напрямку реалізації заходів, передбачених цим планом.
Особлива увага приділяється
зміцненню міжнародного співробітництва з міграційними
органами інших країн, розширенню та активізації співпраці
з інституціями ООН, Європейського Союзу тощо. На різних
стадіях реадмісійного діалогу
проводяться переговори із 30
державами світу, у тому числі
з 13 державами-членами ЄС, 6
державами-учасницями СНД та
іншими. Крім того, здійснюються
заходи щодо розширення реадмісійного простору з країнами – потенційними постачальниками нелегальних мігрантів (Афганістан,
Бангладеш, Індія, Ірак, Пакистан,
Китай, Шрі-Ланка).
Надання притулку в Україні
Ще одним з важливих гуманітарних напрямків діяльності
служби є розбудова національної
системи притулку у відповідності до міжнародних норм та
стандартів.
На даний час в Україні проживає
2435 офіційно визнаних біженців,
з них 540 дітей (57 дітей без супроводу).
За десять місяців поточного
року до територіальних органів
ДМС України із заявою про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту
звернулось 1317 іноземців та осіб
без громадянства, що у півтора
рази перевищує кількість таких
заяв за весь 2011 рік.
Лідерами за кількістю звернень
є вихідці з Афганістану, Сомалі
та Сирії.
Міграційні процеси у світі
На сьогодні інтерес до міграційних процесів у світі надзвичайно високий. Це пояснюється як
масштабами явища (загальна чисельність міжнародних мігрантів оцінюється в 215 млн. осіб, а
це 3% світового населення), так і
роллю міграцій в демографічному
та соціально-економічному розвитку країн світу.
В умовах глобалізації світової
економіки відбувається стрімке
переміщення не тільки капіталів,
але й людей, які шукають більш
ефективного застосуванням своїм
здібностям. Незважаючи на кризу
та спад народжуваності, населення Євросоюзу завдяки імміграції
щорічно збільшується майже на
мільйон осіб, що становить 76 %
загального приросту.
Варто зауважити, що понад 9 %
жителів Європи – це іноземці. Наприклад, за минулий рік у Лондоні в середньому 70 % дітей народилось у сім’ях, де один або обоє
батьків – іммігранти, а в окремих
районах Лондону цей показник
сягає 90 %.
У 2011 році, за інформацією з

різних джерел, за кордоном перебувало майже 7 млн. українців,
з яких 2,5 млн. – заробітчани.
Основними країнами призначення є Росія, США, Німеччина, Молдова, Білорусь, Ізраіль,
Польща, Чехія, Угорщина, Канада, Іспанія та Італія.
За прогнозами Інституту демографії й соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи Україну у перспективі до 2061 року може очікувати зменшення працездатного населення на 30 %. При цьому,
Україну покидають найбільш
підготовлені, енергійні люди, що
в умовах демографічного спаду
може створити значні труднощі
для розвитку держави.
Україна є країною транзиту нелегальних мігрантів, у першу
чергу – частиною Центральноєвропейського маршруту – одного
з п’яти основних транскордонних маршрутів незаконної міграції, який пролягає через Росію,
Україну, Польщу, Словаччину,
Угорщину до країн Західної Європи.
Проте, у зв’язку з економічною
кризою та завдяки своєму геополітичному становищу Україна
з транзитної країни поступово
перетворюється також на країну
призначення та осідання нелегальних мігрантів.
Насамперед це вихідці з країн
СНД (Росія 2,7 тис., Узбекистан
– 2,2 тис., Азербайджан – 1,8
тис.), на другому місці – азіатські
країни (Китай - 219, Туреччина –
120, В’єтнам – 92, Афганістан
- 63, Сирія - 54), потім африканський континент (Нігерія - 105,
Сомалі - 71, Камерун - 41, Туніс 30), Європа (Румунія – 35, Польща –31, Німеччина - 26, Латвія
- 15) та інші.
Створення національної
системи управління
міграційними процесами
Враховуючи необхідність створення дієвих механізмів впливу
на міграційні процеси, одним з
основних напрямків діяльності
ДМС є вивчення та аналіз зарубіжного досвіду в частині побудови систем прогнозування та
управління міграційними процесами та, відповідно, побудова
власної національної системи.
З метою створення в Україні
системи моніторингу міграційних потоків, їх аналізу, оперативного отримання актуальної i
достовірної інформації про стан
та тенденції міграційних процесів, ДМС підготовлено проект
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції на створення єдиної
інформаційно-аналітичної системи управління міграційними
процесами», який 7 жовтня 2012
року схвалено на засіданні Уряду.
Проведена ДМС України у
2011-2012 роках робота заклала
необхідне підґрунтя для подальшої стабільної розбудови Державної міграційної служби та
реалізації міграційної політики
у відповідності до міжнародних
стандартів у цій сфері.
М.М. Ковальчук,
Голова Державної
міграційної служби України

4

Новини з регіональних міграційних служб України

№ (11) 129,
л и с т о п а д 2 012

Головне управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області

Начальник Головного
управління Державної
міграційної служби України
у Дніпропетровській області
Бабець Анатолій Михайлович

Біографія

Дніпропетровська область розташована у південно-східній частині
України, у середній та нижній течії
Дніпра. На півночі межує з Полтавською та Харківськими областями,
на сході – з Донецькою областю, на
півдні – з Херсонською та Запорізькою областями, а на заході – з Миколаївською та Кіровоградськими
областями.
Місто Дніпропетровськ засновано
у 1776 році за наказом Катерини ІІ
та на честь неї отримало назву Катеринослав.
За наказом Павла І в період з 1796
до 1802 року місто було перейменоване у Новоросійськ, після чого міс-

ту було повернуто початкову назву Катеринослав, яка проіснувала до 1926
року, коли місто було перейменовано у
Дніпропетровськ.
Його стрімке збільшення, також, як і
розвиток всієї області, припало на кінець ХІХ століття, коли було відкрито
Криворізьке залізорудне родовище та
побудована (у 1884 р.) Єкатерининська залізниця.
У той же час було почато будівництво
найбільших металургійних заводів.
Під час свого становлення та історичного розвитку місто та область
формувались як місце зосередження
базових галузей важкої промисловості, зокрема металургійної, машинобудівної, паливної та хімічної, у зв’язку
з чим вже більш ніж століття зберігає
звання центру чорної металургії.
Яскравим прикладом сучасного машинобудування та гордістю Дніпропетровська є ПО «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» та
конструкторське бюро «Південне».
Висока технічна оснащеність та кваліфікація персоналу дозволила розробити та виготовити екологічно чисті ра-

кетоносії «Зеніт», могутні «Дніпро»,
різноманітні космічні апарати та іншу
продукцію, яка не має аналогів у світі.
Сучасний Дніпропетровськ – це
багатофункціональний обласний та
промисловий центр, важливий транспортний вузол міжобласного значення, центр міської агломерації. В
місті мешкає більше ніж 1,1 млн.
мешканців. Площа міста складає 37,9
тис. гектарів. Невід’ємною частиною
Дніпропетровська вважають 5 красенів мостів, серед яких двоярусний
залізнично-автомобільний,
новий
Південний міст, який з’єднує не тільки два береги великої ріки, а й дві частини нашої Держави.

Бабець Анатолій Михайлович народився 26 січня 1963
року у місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. Має вищу освіту, у 1986 році закінчив Дніпродзержинський металургійний інститут за спеціальністю
«економіст», у 1997 році закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за кваліфікацією
«юрист-правознавець». В системі МВС працював з 1989
року, де пройшов шлях від оперуповноваженого БХСС до
начальника управління Державної служби по боротьбі з
економічними злочинами УМВС України в Дніпропетровській області. Працював на посадах начальника управління Державної служби охорони при ГУ МВС України
в Дніпропетровській області та начальника Управління
Державного департаменту України по виконанню покарань у Дніпропетровській області.
З березня 2012 року по теперішній час – начальник Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області
Враховуючи
важливість
впливу міграційних процесів
на соціально – економічний
розвиток України, а також необхідність здійснення належного контролю за їх розвитком
Указом президента України від
06.04.2011 № 405 була створена
Державна міграційна служба
України. До основних завдань
Державної міграційної служби
України входять – реалізація
державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції),
у тому числі протидія нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних
осіб, біженців та інших встановлених законодавством категорій мігрантів.
Головне управління Державної міграційної служби України
в Дніпропетровській області
обслуговує Дніпропетровську
область, а також Запорізьку область з питань справ біженців.
На території області діє 46 територіальних підрозділів ГУ
ДМС України в Дніпропетровській області.
З першого серпня поточного
року Міграційній службі України згідно наказу МВС України
від 17.07.2012 № 626 були передані повноваження розглядати
заяви громадян України, іно-

земців та осіб без громадянства
за цілим рядом питань. Серед
них – виконання законодавства
про громадянство, видача паспортів України, видача тимчасового посвідчення громадянина
України, видача свідоцтва про

тимчасового перебування, прийняття рішення про добровільне
та примусове повернення, про
примусове видворення та заборону подальшого в’їзду.
Віддаленість Дніпропетровської області від Державного

приналежність
громадянству
України, реєстрація місця проживання фізичних осіб, надання
дозволу на імміграцію в Україну,
видача довідки для постійного
проживання, видача довідки для
тимчасового проживання, видача
запрошення для отримання Української візи, подовження терміну
перебування, скорочення терміну

кордону не залишають її без уваги нелегальних мігрантів, так
майже вся країна спостерігала за
пригодами перебування нігерійських футболістів в Україні.
Вони були виявлені місцевими
мешканцями на покинутій туристичній базі на околиці м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської
області. Місцеві мешканці не

залишили без уваги тяжке становище іноземців та звернули на
нього увагу преси.
Як з’ясувалось група нігерійських футболістів прибула до
України за візою типу «С», яка
була відкрита консульським відділом Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія
11 травня 2012 року. Вона була
дійсна до 30 травня поточного
року. Однак громадянами Нігерії
вказаний термін перебування був
проігнорований і останні все літо
нелегально перебували на території нашої держави.
Офіційно мета візиту була
зазначена, як «культурний або
спортивний обмін». Як було
встановлено в подальшому футболісти прибули до України за
запрошенням управління фізичної культури та спорту Київської
обласної адміністрації, яке було
оформлене за клопотанням футбольного клубу «Оболонь».
Зі слів представників ФК
«Оболонь», нігерійські футболісти прибули в Україну для проведення товариського матчу, після
якого вони були повинні залишити територію України у встановлений законом термін, однак
з невідомих обставин опинились
в Петріківському районі Дніпропетровської області.

Незважаючи на те, що до
управління фізичної культури
та спорту Київської облдержадміністрації та футбольного клубу «Оболонь» були надіслані
листи з вимогою вирішити питання про терміновий виїзд нігерійських футболістів за межі
України, позитивних зрушень
за даним питанням не відбулося.
18.09.2012
Дніпропетровським окружним адміністративним судом було прийняте
рішення про депортацію вказаних громадян Нігерії за межі
України.
На теперішній час останні
знаходяться в пункті тимчасового перебування іноземців, який
розташований у Чернігівській
області до вирішення питання
щодо придбання авіаквитків до
країни їх походження.
Слід зазначити, що даний
випадок не виключення, підрозділами ГУ ДМС України в
Дніпропетровській області систематично виявляються нелегали, які зобов’язуються залишити межі України, це відраховані
з вищих навчальних закладів
студенти з дальнього зарубіжжя, їх родичі та інші категорії.
ГУ ДМС України
в Дніпропетровській області

Новини з регіонів
Обговорено проблеми біженців
в Одеському регіоні

21 листопада 2012 року
відбулась робоча зустріч Начальника ГУ ДМС України в
Одеській області С.В. Ткачука
з старшим регіональним радником по питанням місцевої інтеграції Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців Сречко Неуманом.
На зустрічі були обговорені
питання інтеграції біженців в
українське суспільство.
У зустрічі також прийняли
участь Заступник начальника
Головного управління - начальник управління у справах біжен-

ців ГУ ДМС України в Одеській
області І.П.Супруновський та національний волонтер у справах
місцевої інтеграції Управління
Верховного комісара ООН у справах біженців Анна Копцюх.
До відома: на сьогоднішній час
в Управлінні у справах біженців
ГУ ДМС України в Одеській області зареєстровано 520 шукачів
притулку з 33 країн світу. У тому
чіслі з Афганістану - 257, Сирії 169 та 18 неповнолітніх.
Головне управління
ДМС України
в Одеській області

Представники 15 держав у
Львові обговорили проблеми
нелегальної міграції
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ПУНКТ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ БІЖЕНЦІВ
НА ЗАКАРПАТТІ ВІДВІДАЛИ ВИСОКІ ГОСТІ
Наприкінці жовтня Надзвичайний та Повноважний Посол
Чеської Республіки в Україні
Іван Почух разом з регіональним представником УВКБ ООН
у Білорусі, Молдові та Україні
Олдріхом Андрисеком та начальником Головного управління Державної міграційної
служби України в Закарпатській
області Ігорем Михайлишиним
відвідали Пункт тимчасового
розміщення біженців, що розташований у м.Мукачеві Закарпатської області.
Високі гості ознайомилися з
роботою пункту, поспілкувалися з його мешканцями. Наразі
тут проживають 47 іноземних
мігрантів, в тому числі 23 дитини, з яких 3 - без супроводу
дорослих. Переважно це вихідці з Сомалі та Афганістану.
У ході візиту обговорювалися
питання інтеграції цих людей в
українське суспільство, а також
адаптації осіб, які перебувають
у процедурі визначення цього
статусу. Так, з початку року до
підрозділів міграційної служби
краю із заявами про визнання бі-

женцем або особою, яка потребує
додаткового захисту звернулося
106 іноземців. Відзначалося, що
наріжним каменем для самозабезпечення цих людей є працевлаштування на законних підставах.
Надзвичайного та Повноважного
Посла Чеської Республіки в Україні Івана Почуха та регіонального
представника УВКБ ООН у Білорусі, Молдові та Україні Олдріха
Андрисека ознайомили з тими
напрацюваннями, які є вже в цьо-

му плані на Закарпатті, зокрема, між Головним управлінням
Державної міграційної служби
України в Закарпатській області,
обласним Центром зайнятості,
виконавчим партнером УВКБ
ООН NEEKA та підприємством
“Флекстронікс-Мукачево”.
Ольга Поштак,
ГУ ДМС України
в Закарпатській області,
власкор газети
“Міграція”

Міграційна міліція Буковини затримала
шістнадцятьох афганських нелегалів

Працівниками відділу міліції міграційного контролю
УМВС України в Чернівецькій області спільно з бійцями
Чернівецького прикордонного загону затримано в селі Мамаївці шістнадцятьох підозрілих осіб, котрі назвалися громадянами Афганістану. Найстаршому з затриманих 33 роки,
наймолодшому – 17.
Чужоземці не змогли надати правоохоронцям жодних документів, що посвідчують особу, та пояснити, яким чином
вони потрапили до України. Зауважили лише, що їх перевозили у закритому автобусі переважно в нічний час, та метою
їхньої подорожі є країни Євросоюзу.
На даний момент здійснюються заходи щодо встановлення шляхів потрапляння нелегалів в Україну. По завершенні перевірки на непроханих гостей найімовірніше чекатиме
примусове видворення з країни.
Управління ДМСУ
в Чернівецькій області

Стажування працівників ДМС України у Республіці Польща
8 - 9 листопада у Львові
під егідою Цільової ініціативи
Празького процесу та головуванням Польщі пройшов міжнародний семінар Пілотний проект – І: Незаконна міграція
Семінар відвідали представники Австрії, Азербайджану,
Білорусії, Боснії та Герцеговини, Вірменії, Грузії, Угорщини,
Молдови, Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словаччини і України, а також координаторів: Міжнародної організації з міграції та
Міжнародного центру з розвитку міграційної політики.
За столом перемовин представники 15 держав обговорили
проблеми, пов’язані з незаконною міграцією та реадмісією, як
її наслідком.
Агнешка Кондек, координатор проекту, старший експерт
відділу міграційної політики
МВС республіки Польща, зазначила, що головна мета Пілотного
проекту:І - закріпити потенціал
країн-учасниць Празького процесу в боротьбі з незаконною міграцією шляхом передачі знань
про процес, укладання угод про
реадмісію, а також шляхом обміну досвідом з організації повернення мігрантів.
Празький процес є продуктивною переговорною площадкою, яка ще з часів конфлікту
в Карабаху, об’єднує за столом

переговорів представників різних
країн для залагодження гострих
проблем, що вимагають знаходження консенсусу.
Підписання угод про реадмісію
– прогресивна ознака сучасної
міжнародної політики, коли непорозуміння вирішуються безконфліктно шляхом перемовин.
Довідково: Реадмісія — це взаємні зобов’язання держав, що закріплені в міжнародних угодах,
прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які
незаконно прибули на територію
однієї із Договірних Сторін, або,
прибувши законно, втратили підстави для легального перебування. Мова йде про примусове повернення. Угоди передбачають
прийняття країною громадян інших держав, або осіб без громадянства, за умови, що вони незаконно потрапили з території цієї
країни в іншу.
Україна має укладені угоди про
реадмісію з 18 країнами світу.
Серед яких Євросоюз, Угорщина, Польща, Словаччина, Литва,
Молдова, Латвія, Узбекистан,
Туркменістан, Болгарія, Швейцарія, Грузія, Туреччина, Данія,
В’єтнам, Норвегія. Нещодавно
підписана угода про реадмісію й
з Росією.
Світлана Мірошниченко
власкор газети “Міграція”

З 6 по 23 листопада 2012 року
за ініціативою Польського Уряду у справах іноземців, у рамках
проекту «Укріплення спроможності України в управлінні рецепцією осіб, які клопочуться
про надання міжнародної охорони» для працівників Державної міграційної служби України
було організовано стажування у
Республіці Польща.
У стажуванні приймала участь
українська делегація з шістнадцяти осіб, у склад якої увійшли
представники
теріторіальних
міграційних служб України, урядових та неурядовіх організацій.
Стажування проходило у Де-

партаменті біженських процедур
та Департаменті соціальної допомоги Польського Уряду у справах
іноземців. Учасники стажування
мали можливість ознайомитись з
роботою Уряду у справах іноземців, з процедурою надання статусу біженця в Республіці Польща
та організацією соціальної допомоги для біженців та осіб, які
звернулися за захистом у Республіка Польща. У рамках стажування для українській працівників були організовані навчальні
зустрічі з представниками офісу
Управління Верховного Комісаріату у справах біженців у Польщі,
благодійного фонду «Спасіння»,

з працівниками штаб - квартири
прикордонної служби м. Варшави, працівниками Міжнародної
організації міграції у м. Варшава.
Також учасники стажування
відвідали 7 центрів для утримання іноземців (державні та
приватні), де ознайомилися з
організацією роботи пунктів
утримання біженців, наданням
соціальної допомоги проживаючим, обмінялися досвідом роботи тощо...
Любовь Плашкіна
Головний спеціаліст
по роботі з біженцями
ДУ ПТРБ м.Одеса

6

Новини з регіонів

№ (11) 129,
л и с т о п а д 2 012

Іноземцям комфортно проживати у Черкасах

8 листопада УДМС України у Черкаській області, відділ ММК УМВС України у
Черкаській області спільно із
ЧДТУ провели “круглий стіл”
на тему дотримання іноземни-

ми студентами чинного законодавства України.
У його роботі взяли участь начальник Управління Державної
міграційної служби України у
Черкаській області Іван Шапран,

заступник начальника управління Володимир Онищенко, начальник відділу ММК, підполковник міліції В’ячеслав Бурсак,
декан факультету по роботі з
іноземними студентами Чер-

Мігрантам у Журавичах
створені бездоганні умови

У цьому переконалися представники кількох закордонних
організації, які займаються проблемами біженців
Аби переконатися, що у пункті
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в
Україні, забезпечені якнайкращі
умови та іде неухильне дотриманні вимог закону, на Волинь,
у Журавичі Ківерцівського району, у рамках моніторингового візиту прибули представники кількох закордонних організації, які
займаються проблемами біженців. Окрім гостей з-за рубежу, на
заході були присутні і співробітники тих структур, робота яких
так чи інакше пов’язана із проблемою нелегальної міграції та
її наслідками.
Проінспектувати, як же у ПТПІ,
дотримуються прав мігрантів,
до краю прибули представники
Посольства Нідерландів, Данської ради з питань біженців,
Міжнародної організації з міграції, УВКБ ООН,Офісу Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини, Управління СБУ у
Волинській області, Волинського окружного адміністративного
суду, Генеральної прокуратури
України, Державної прикордонної служби України, Міліції міграційного контролю, Державної міграційної служби України,
ГО «Волинські перспективи», а
також пунктів тимчасового розміщення біженців та шукачів
притулку з Одеси та Закарпаття.
Усі вони мали змогу як оглянути
територію та приміщення пункту, так і поспілкуватися з самими мігрантами.
Щодо першого, то гості майже
одразу визнали, що умови, які
створенні у ПТПІ, бездоганні
і не кожна європейська країна

може забезпечити щось подібне
тим нелегалам, які перебувають
на її території. Якісній роботі,
з-поміж, іншого, сприяє і те, що
пункт постійно відвідують різні
урядові та неурядові організації.
Дає позитивні результати і співпраця з Прикордонною службою
України та міліцією міграційного
контролю (співробітники останньої ще й завжди є на території
пункту для забезпечення громадського порядку) .
Працівники пункту нагадали,
що у ПТПІ на Волині нелегали
перебувають до 12 місяців (як,
до речі, і у більшості країн Євросоюзу). За цей час чимало з них
надає інформацію, яка дозволяє
їм ідентифікувати особу. Якщо ж
громадяни хочуть повернутись на
батьківщину, то, звичайно, перешкод їм у цьому ніхто не чинить,
і за 4-5 діб мігранти вже можуть
бути вдома. А зі всіма ідентифікованими мігрантами на місці тісно співпрацює працівник УВКБ
ООН, який перебуває у пункті.
Щодо звичайних побутових
умов, то нелегали у Журавичах
мають усе найнеобхідніше: душові, пральні машини, кімнати, де є
можливість зробити чай , підігріти їжу у мікрохвильовій печі, холодильники. Вони також повністю забезпечені одягом та взуттям.
Окрім цього, на території ПТПІ
працюють соціальні працівники, що займаються з іноземцями,
яких різними шляхами доля привела на Волинь.
У приміщеннях, де проживають мігранти, встановлені стаціонарні таксофони. Картки для
можливості здійснення дзвінків
мігрантам надають представники Червоного хреста. Але, окрім
цього, у тимчасових мешканців
ПТПІ є особисті мобільні телефони та доступ до інтернет-

зв’язку з родичами. Керівництво
пункту планує у перспективі
забезпечити для своїх підопічних відеоконференцзв’язком в
окремій кімнаті для можливості
онлайн-спілкування мігрантів із
громадянами з країн їхнього походження.
Важливим аспектом у функціонуванні ПТПІ є те, що на території закладу облаштовано класну
кімнату, де можуть навчатися
діти. Здобувати знання їм допомагають вчителі з місцевих
шкіл. А для проведення вільного
часу побудовано майданчик.
Потурбувалися у ПТПІ і про
вільний час мігрантів. Тут доволі часто проходять змагання з
міні-футболу. До речі, в останніх
з них приймали участь 5 команд,
і перемогу здобула команда із
громадян Сомалі. Окрім того,
нелегали за бажанням займаються на тренажерах, грають
у волейбол, футбол,баскетбол.
Також тут є змога помізкувати у
шашки, шахмоти чи нарди, або
просто подивитися телевізор з
супутниковим телебаченням.
Загалом побаченим і почутим
усі ті, хто навідав ПТПІ у Журавичах, були задоволені. Окрім
того, під час спілкування вдалося обговорити чимало проблемних питань та спробувати
напрацювати механізми їхнього
вирішення.
Довідка:
У 2012 році до Волинського
пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, було поміщено
131 іноземця, зокрема 112 чоловіків, 11 жінок і 8 дітей. Наразі у
Волинському ПТПІ утримується
82 іноземці.
УДМС України
у Волинській області

каського Державного технологічного університету Олександр
Яценко, провідний спеціаліст
факультету Сергій Оніщенко,
директор ТОВ “Фючер”, журналіст Мухаммед Ароггі, а також
президенти земляцтв Азербайджану та Палестини – студенти
Сахіб-Заман Абілов та Хусейн
Ароггі.
Як зазначив Олександр Яценко, у ВИШі нині здобуває освіту 214 іноземців. Лідирують
азербайджанські студенти – їх
нараховується 108 осіб. Досить
чисельно представлені росіяни
(27), туркмени (20), камерунці
(15), сірійці (6). Є литовець, німець, грузин, вірмен. Решта студентів – уродженці Середньої
Азії, Близького Сходу, Африки.
Декан підкреслив, що правопорушень та конфліктів із боку
іноземців виявлено не було. У
той же час Мухаммед Ароггі
відзначив, що Черкаси є комфортним містом для адаптуван-

ня, проживання і навчання іноземців, тому кількість охочих
тут навчатися щороку збільшується.
Під час зустрічі Іваном Шапраном
було акцентовано
увагу на основних аспектах
перебування іноземних студентів на Черкащині: вчасної
їх реєстрації, ознайомлення
із правами та обов’язками під
час проживання в Україні. Він
та В’ячеслав Бурсак підкреслили, що міграційна служба та
міліція міграційного контролю
створені для допомоги іноземним студентам.
Сторони
домовилися про
подальшу співпрацю та проведення спільного зібрання зі
всіма іноземними студентами,
що навчаються у Черкасах.
Тетяна Федорова,
УДМС України
у Черкаській області,
власкор газети ”Міграція”
член НСЖ України

На Кіровоградщині пройшли
наради з питань документування
паспортами громадянина України
засуджених до позбавлення волі
На території Кіровоградської
області розташовано чотири
установи виконання покарань та
слідчий ізолятор. Відтак, керівництвом Управління Державної
міграційної служби в Кіровоградській області приділяється значна увага документуванню паспортами громадянина України
засуджених до позбавлення волі.
22 листопада відбулась нарада під головуванням заступника
голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації Галини Пастух, за участі начальника
Управління ДМС в області Володимира Гончаренка та заступника
начальника Управління Державної пенітенціарної служби в області підполковника внутрішньої
служби Павла Крамарова. Під
час наради обговорено питання
налагодження більш дієвої взаємодії відомств щодо документування засуджених до позбавлення волі паспортами громадянина
України, що передбачено ст. 153
Кримінально-виконавчого кодек-

підрозділах УДМС знаходиться
24 матеріали щодо відновлення
паспортів засудженим.
Цього ж дня з даного питання
була проведена спільна нарада і
в Управлінні ДМС в області, яку
провели перший заступник начальника Управління – начальник відділу паспортної роботи,
громадянства та реєстрації фізичних осіб Тетяна Язловецька
та заступник начальника УДПтС
в області Павло Крамаров. У нараді взяли участь керівники Ленінського (м. Кіровоград), Олександрівського, Петрівського та
Устинівського районних секторів
УДМС, на території яких розташовані установи виконання покарань, та керівники виправних
колоній №6 і №49, виправних
центрів №104 і №37 та Кіровоградського СІЗО. На засіданні
були узгодженні питання щодо
процедури та переліку необхідних документів, які подаються
адміністраціями установ виконання покарань, для оформлення

су України.
Нині в установах виконання
покарань та СІЗО перебувають
256 осіб, які не мають паспортів, та 17 осіб без громадянства.
З початку року територіальними
підрозділами міграційної служби
області було оформлено 39 паспортів особам, які відбувають
покарання у вигляді обмеження
чи позбавлення волі. Наразі у

засудженому паспорта громадянина України, вклеювання фотокарток у зв’язку із досягненням
25- та 45-річного віку тощо.
Обидві наради стали вагомим
кроком до налагодження плідної
міжвідомчої співпраці.
Інна Захарова
УДМС України в
Кіровоградській області
власкор газети «Міграція»
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Державна прикордонна служба України
В Адміністрації Держприкордонслужби України відбулось засідання
Головних Прикордонних Уповноважених України і Словацької Республіки

09 листопада 2012 року в Адміністрації Держприкордонслужби України відбулось засідання
Головних Прикордонних Уповноважених України і Словацької Республіки – Голови Державної прикордонної служби

Миколи Литвина та начальника
Управління прикордонної поліції та поліції у справах іноземців
Президії поліційного корпусу
Словацької Республіки Людовіта
Біро. Під час зустрічі керівники
прикордонних відомств обгово-

рили обстановку на державному
кордоні та стан виконання плану
співпраці в 2011 - 2012 роках.
Актуальність зустрічі була викликана ще й тим, що з липня 2013
року відбудеться інспектування
Словацької Республіки з питань
виконання вимог Шенгенської
Угоди. Під час зустрічі констатувалось, що обстановка на державному кордоні стабільна та контрольована, а завдяки налагодженій
співпраці між прикордонниками
обох країн не викликає особливих проблем та занепокоєння.
Проте було порушено низку питань, пов’язаних з безпекою на
державному кордоні. Перш за все
це проблема незаконної міграції
та контрабанда тютюнових виробів, яка хоча й має тенденцію до
зменшення продовжує залишатись актуальною.
Під час зустрічі українською
стороною були запропоновані

На кордоні України та Росії встановили
перший прикордонний знак

07 листопада 2012 року
на Чернігівщині відбулось відкриття першого
прикордонного знаку на
українсько - російському державному кордоні.
Участь у заході взяли
Перший заступник Міністра закордонних справ
України Руслан Демченко, Статс-секретар – заступник Міністра закордонних справ Російської
Федерації Григорій Карасін, Голова Державної
прикордонної
служби
України Микола Литвин,
Керівник Прикордонної

служби ФСБ РФ Володимир Пронічев, представники місцевої влади та
інші члени делегацій.
Перший прикордонний
знак символічно встановили поблизу монумента
Дружби Народів, що знаходиться біля населеного
пункту Сеньківка.
«З підписанням Угоди
між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько - російського кордону почався
заключний етап договірно
- правового оформлення
кордону між країнами»,

- відмітив під час свого
виступу Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан
Демченко.
Угоду про демаркацію
українсько - російського
державного кордону було
підписано 17 травня 2010
року. Загалом з цього часу
відбулося одинадцять засідань демаркаційної комісії, під час яких було
досягнуто домовленостей
про встановлення прикордонних знаків у межах
Чернігівської, Сумської
областей та Брянської області Російської Федерації.
У ході заходу керівник
Державної прикордонної
служби України Микола
Литвин також відмітив,
що винесення лінії кордону на місцевість є знаковою подією для двох
країн і прикордонники
України та Росії забезпечать належне дотримання
порядку в зоні проведення
демаркаційних робіт.
www.pvu.gov.ua

міщення через кордон організованих груп громадян Сомалі
та Афганістану. Всього в цьому
році затримано 518 незаконних
мігрантів вихідців з Афганістану, Сомалі та Бангладешу (в
2011 році - 647 незаконних мігрантів).
Також в ході зустрічі було розглянуто питання функціонування пунктів пропуску. З початку
року
українсько-словацький
кордон перетнуло 1 мільйон 462
тисячі осіб та 593 тисячі транспортних засобів.
Наприкінці зустрічі був підписаний план розвитку співробітництва між Державною прикордонною службою України
і Прикордонною поліцією та
поліцією у справах іноземців
Президії Поліцейського корпусу
Словацької Республіки на 20132014 роки.
www.pvu.gov.ua

На українсько-молдовському кордоні
відкрили пункт пропуску «Гребеники»

У Великомихайлівському районі Одеської області відбулось відкриття оновленого місцевого
пункту пропуску «Гребеники», що на українськомолдовському кордоні. У
заходах взяв участь Голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин, представники
області та місцевої влади. Під час урочистостей
гості оглянули територію
оновленого пункту пропуску та ознайомились з
новітньою технікою прикордонників, які нестимуть службу. Загалом було

Громадянка Камеруну намагалася з чужим
документом потрапити у Францію
05 листопада 2012 в пункті пропуску «Платонове»,
що в Одеській області, прикордонники Котовського загону затримали громадянку
Камеруну 1981 року народження.
Під час перевірки паспортного документа громадянки
Франції, який подала мандрівниця, прикордонники
відразу помітили, що ознаки
зовнішності пред’явника та

шляхи вирішення цих проблем:
запровадження спільного патрулювання вздовж кордону, вдосконалення роботи прикордонних
оперативних органів та своєчасний обмін інформації між прикордонниками обох країн.
Під час свого виступу пан Людовіт Біро проінформував, що проект Угоди про спільне патрулювання на українсько-словацькому
кордоні найближчим часом буде
направлено до МЗС України. В
свою чергу Микола Литвин наголосив на тому що Держприкордонслужба України посилить
охорону українсько-словацької
ділянки кордону з метою протидії незаконної міграції та спланує
комплекс заходів для виявлення
нелегального переправлення осіб.
Загалом за 9 місяців цього року
українськими прикордонниками
було припинено діяльність двох
транскордонних каналів пере-

особи на фотокартці значно відрізняються.
У ході опитування пасажирка зізналася, що придбала паспорт у знайомого француза в місті Києві,
щоб потрапити у Францію.
Сама ж вона начебто є громадянкою Камеруну. Наразі затриману притягнуто
до адміністративної відповідальності.
www.pvu.gov.ua

повністю
модернізовано
будівлю пункту пропуску, обладнано кімнати для
персоналу та здійснення
прикордонного контролю, а
також встановлено шлагбауми з дистанційним управлінням, засоби для примусової зупинки та зменшення
швидкості. Реконструкція
пункту пропуску дозволить
значно збільшити його пропускну спроможність. Крім
того зміниться і сам режим
роботи пункту пропуску.
Під час свого виступу Микола Литвин зазначив, що
з сьогоднішнього дня він
працюватиме в цілодобово-

му режимі. Наприкінці заходу Голова Держприкордонслужби України ще раз
привітав прикордонників
та нагородив кращих відомчими відзнаками.
Пункт пропуску «Гребеники – Тирасполь» функціонує з 1997 року. В ньому здійснюється пропуск
громадян України і Республіки Молдова, які проживають в прикордонних
районах. Протягом цього
року через пункт пропуску прослідувало понад 66
тисяч осіб та біля 26 тисяч
транспортних засобів.
www.pvu.gov.ua

У «Борисполі» прикордонники виявили
чоловіка з підробленим іспанським паспортом
08 листопада 2012 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів, які прямували
до Душанбе, прикордонники виявили чоловіка, який надав для
контролю повністю підроблений
паспорт громадянина Іспанії. Порушник намагався стверджувати,
що отримав підробку законним
шляхом. Наразі особа затриманого встановлюється.
Загалом за 9 місяців поточного
року співробітниками Дерприкордонслужби було виявлено майже
300 підроблених документів, за

якими порушники намагалися
незаконно перетнути державний
кордон України.
www.pvu.gov.ua
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В і д к р и т а т р и бу н а
Газета «Миграция» в рубрике «Открытая трибуна» продолжает
обсуждение темы: «Нужна ли Украине миграционная амнистия?»
Всех желающих высказать свое отношение к данной проблеме,
просим направлять свои письма на электронный адрес газеты:
timwik@ukr.net

Обратная
связь

Нужна ли Украине МИГРАЦИОННАЯ АМНИСТИЯ?
Щодо доцільності застосування міграційної амністії в Україні
Враховуючи, що міграційна
амністія широко застосовується
в Європі та США і жодного разу
не проводилась в Україні, є актуальним визначеність з категорією мігрантів, які б змогли скористатись нагодою міграційної
амністії та взагалі необхідність
проведення такої процедури.
Невизначений статус осіб,
які тривалий час перебувають
на території України, не дає
їм можливість інтеґруватися в
українське суспільство, дістати
можливість працювати та отримувати кошти на власне утримання. Міграційну амністію, як
засіб легалізації іноземців на
власній території застосовано
в багатьох країнах світу. Так,
міграційні амністії в Іспанії та
Португалії дали змогу легалізувати близько 400 тисяч осіб, з
яких більш як 200 тисяч наших
співвітчизників.
У Польщі міграційну амністію (аболіцію) запроваджено
у 2003 році. Вона дала змогу
легалізувати іноземців, які безперервно проживали у Польщі
впродовж 6 років і мали доступ
до житла, кошти на утримання,
лікування, У такий спосіб передусім вдалося легалізувати вже
інтеґрованих у польське суспільство іноземців та обмежити
тіньову економіку і встановити
контроль над міграційними потоками на території держави.
З 1 січня 2012 року в Республіці Польщі набув чинності
закон, згідно з яким нелегальні
мігранти можуть подавати заявки на легалізацію свого статусу
Нові правила стосувати-

муться мігрантів, які прибули до
Польщі до 20 грудня 2007 року, а
також тих, кому відмовили в наданні статусу біженця до 1 січня
2010 року, якщо ці люди постійно мешкають на території країни. Подібні акції польський уряд
проводив уже двічі – у 2003 та
2007 роках.
Однак, Міжнародна організація з міграції висловила застереження стосовно прийнятого
польською стороною рішення
провести амністію для нелегальних іммігрантів. Як зазначили
представники Міжнародної організації з міграції (надалі МОМ),
легалізація має як позитивні, так і
негативні наслідки, оскільки прийняте рішення може призвести до
ще більшого напливу нелегалів,
які сподіватимуться, що через деякий проміжок часу знову відбудеться амністія. Такі кроки часто
критикують і деякі країни ЄС.
У Росії міграційна амністія готувалася в 2005-2006 роках, але
так і не відбулася, оскільки були
внесені істотні поправки в закон
«Про правове положення іноземних громадян у Російській Федерації». Зараз ведеться розробка
законопроекту про міграційну
амністію. Автори законопроекту
сподіваються, що громадянство
одержать усі, хто давно живе в
Росії й хоче цього.
На мою думку для проведення
міграційної амністії необхідно :
1. Визначити категорії мігрантів, стосовно яких буде проводитись амністія, а саме :
- особи, з невизначеним статусом (у тому числі які прибули
до України до 2008 року, або було

відмовлено в наданні статусу біженця та у додатковому, тимчасовому захисті), які довгий час проживають в Україні.
- особи, які прибули в Україну
у неповнолітньому віці та з різних підстав не отримали дозволу
на імміграцію в Україну разом з
батьками, досягли повноліття та
мають бажання проживати зі своїми батьками – іммігрантами.
- особи з невизначеним статусом (у тому числі особи без громадянства), які прибули з країн
СНД після 13.11.1991, мають
паспорти колишнього СРСР (або
ж дані паспорти ними втрачені)
та підстави для набуття громадянства України, або отримання
дозволу на імміграцію. В Україну.
Наприклад :
•
Громадянин «Т», має паспорт колишнього СРСР прибув в
Україну 02.03.1998 та мешкає у
Шахтарському районі.
27.01.2012 Шахтарським МВ
був визнаний нелегальним мігрантом та відносно нього винесене рішення про видворення за
межі України із подальшою заборонено в'їзду на її територію терміном на 2 роки.
Дане рішення гр. «Т» не виконане, виїхати за межі України не
має можливості, т.к не має коштів
(не працює, пенсію не отримує)
та не має родинних стосунків за
кордоном.
Гр. «Т» народився на Україні
і має підстави на набуття громадянства України.
•
Громадянин Уганди «Н»
прибув в Україну на початку 90-х
років на навчання. З 2003 року перейшов на нелегальне становище

Впровадити все найкраще з світового досвіду
ТОЧКА ЗОРУ:

Начальник ГУ ДМС
України
у Львівській області
Ярослав Скиба
Ставлення до міграційної амністії в світі неоднозначне. До
прикладу в США у різних штатах приймають щодо мігрантів
кардинально різні закони. Коли
в Арізоні впроваджений у 2010
році імміграційний закон покликаний посилити боротьбу з
нелегальною міграцією, мотивуючи її необхідність даними
поліції про те, що майже 20%
нелегальних мігрантів пов’язані
з криміналом, у місті Чікаго шта-

ту Іллінойс нещодавно прийнятий
закон «Welcome City»( «Гостинне
місто») оголошує міграційну амністію і стверджує, що ті решта
80% мігрантів, які чесно будують
Америку, вартують поваги і легалізації на її землі.
У Республіці Польща з 1 січня
2012 року набув чинності закон,
згідно з яким нелегальні мігранти
можуть подати заявки на легалізацію свого статусу. Закон обмежений і термінами подання таких
заяв, і часом попереднього перебування нелегалів у державі. Не
підпадає під міграційну амністію
і категорія громадян, які порушували закон, чи надавали раніше
неправдиві дані. Але, процес виведення нелегальної міграції з
тіні розпочався і однозначно піде
державі на користь.
У Росії теж ведеться розробка законопроекту про міграційну
амністію, що дозволить легалізувати, перш за все ринок праці,
де залучені нелегальні мігранти,
детенізувати корупційні дозвільні
та контролюючі схеми перебування нелегалів в державі. Це виведе
на якісно новий рівень міграційні
процеси та й міграційну службу

Росії в цілому.
Що ж до України, маємо добрий шанс, беручись молодою
міграційною службою до наведення ладу з міграційними процесами, впровадити все найкраще з світового досвіду і будувати
службу на засадах гуманізму і
цивілізованості. Маємо усвідомити, що ті, хто прибув у нашу
державу, просто намагаються
вижити і врятувати від тяжкої
недолі свої родини, що серед них
є активні люди з доброю освітою, знанням мов, в тому числі
й української,бажанням побудувати успішне життя,і тим самим
сприяти успіху України.
Як практик вважаю, що проведення міграційної амністії в
Україні необхідне. Ті, хто хочуть
легалізуватись в країні, втративши з тих чи інших причин можливість вчасного оформлення
відповідних дозволів, повинні
мати змогу це зробити як для
того, щоб залишитись в нашій
державі на законних підставах,
так і для того, щоб повернутись
в законний спосіб на свою батьківщину.
Ярослав Скиба

(втрачено паспорт та невизначена
приймаюча сторона), у 2007 році
застосовувалась процедура примусового видворення (не прийнятий на борт), неодноразово
звертався за наданням статусу
біженця та на даний час в судовому порядку ним оскаржуються
рішення компетентних органів
щодо відмови у наданні йому
зазначеного статусу. Будь-які
родинні відносини за кордоном
втрачені.
•
Громадянка «А» прибула
в Україну з Азербайджану у 1996
році по паспорту колишнього
СРСР зразку 1974 року разом з
чоловіком та двома неповнолітніми дітьми. Є особами без громадянства. У зв’язку з відсутністю
на той час визначеної приймаючої сторони, законного джерела
існування, власного житла, була
визнана незаконним мігрантом. У
подальшому її чоловік підтвердив
громадянство України та вона
отримала підстави для надання
дозволу на імміграцію в Україну
разом з їх неповнолітніми дітьми.
Однак у зв’язку з її статусом нелегального мігранта не може скористатися цією нагодою.
•
Особа без громадянства
«К» прибув в Україну з Вірменії
у неповнолітньому віці разом з
батьками, своєчасно не отримав
дозвіл на імміграцію в Україну, на
теперішній час мешкає в Україні
по свідоцтву про народження нелегально та виїхати за межі України не має можливості.
2. Передбачити окремі преференції для громадян СНД і тих
іноземців, які вже тривалий час
живуть в Україні, дотримуються

ТОЧКА ЗОРУ:

Начальник ГУ ДМС України
у Донецькій області
Є.В. Микитенко
наших законів, мають тут роботу, володіють мовою і професією.
З метою сприяння збереженню єдності сімей, дотримання
міжнародних стандартів з прав
людини, забезпечення інтеграції
мігрантів в українське суспільство, вважаємо за доцільне проведення в Україні міграційної
амністії відносно зазначених
категорій мігрантів за умови
відсутності правових перешкод
(у т.ч. кримінального характеру), забезпечення інтересів національної безпеки України,
охорони громадського порядку,
захисту прав та законних інтересів громадян України та інших
осіб, які проживають в Україні.
Є.В.Микитенко

Виважити всі позитивні
та негативні сторони
Щодо висвітлення думки з приводу дискусії про
доцільність
проведення в Україні міграційної
амністії, насамперед вважаю що такий акт став би позитивним кроком
держави і належним чином був би
оцінений європейським та світовим
товариством. Відбулася б беззаперечна взаємодія між державою та уповноваженим Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
і правозахисними організаціями.
Крім того, кошти які спрямовуються державою на примусове видворення іноземців-нелегалів залишалися б у бюджеті країни та були
б витрачені на інші програми і цілі.
Стало б можливим встановити
реальну картину щодо кількості
іноземців-нелегалів, які перебувають в Україні, їхні вікові категорії та
стать. Завдяки цьому держава змогла б виробити план заходів щодо
інтеграції іноземців в Українське
суспільство, надання їм допомоги
у суспільно-побутових проблемах,
питаннях медичного обслуговування та освіти.
Стало б можливим легалізуватися тим іноземцям-нелегалам, дипломатичні представництва, яких в
Україні відсутні, через що останні
не мають змоги отримати свідоцтва
для повернення на батьківщину.
Легалізувавши на території України тих, хто перебував у державі незаконно ми тим самим позбавимо

ТОЧКА ЗОРУ:

Начальник УДМС України
у Вінницькій області
Б.О. Наливайко
можливості осіб, які нелегально переправляють через державний кордон
іноземців та транзитерів займатися
злочинною діяльністю. Амністія дала
б можливість іноземцям повідомити,
про осіб та канали, якими вони переправлялися до України щоб вийти
з-під залежності організаторів та перевізників.
Разом з тим, прийняттю міграційної амністії повинно передувати переймання такого досвіду європейських
держав, виваження всіх позитивних
та негативних сторін, проведення
консультацій з правоохоронними органами, правозахисними та іншими
уповноваженими організаціями.
Б.О. Наливайко

Долі мігрантів
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Начало жизни на новом месте –
живые люди, живые примеры

Каждый человек стремиться
к стабильности и благополучию,
обретение которых зависит от
многих жизненных факторов и
обстоятельств. Куда более сложно обрести эту стабильность
тем, кому уже в зрелом возрасте,
будучи беженцем, приходиться,
спасая свою жизнь от преследований, начинать свою жизнь на
новом месте в чужой стране, где
у тебя нет ни родственников, ни
знакомых. Именно на поддержку
такой категории лиц, которые не
по собственной воле оказались в
другой стране и вынуждены начинать всю жизнь «с нуля» направлена деятельность Проекта
Местной интеграции беженцев
в Беларуси, Молдове и Украине,
финансируемого Европейским
Союзом. Следует отметить, что
ответственность за беженцев, и
в том числе за оказание им «интеграционной поддержки», лежит на украинском государстве,
принявшем на себя определен-

ные международные обязательства. УВКБ ООН в данном случае
с помощью международных доноров оказывает государству помощь в построении полноценной
национальной системы убежища
в Украине.
Как уже было отмечено в наших предыдущих публикациях,
в Украине Проект осуществляется в городах наибольшей концентрации беженцев – это Киев,
Одесса и Харьков. Виды помощи,
оказываемые по проекту, достаточно обширны – это и языковая
подготовка, и трудоустройство,
и интеграционные гранты, которые можно использовать на обучение, начало собственного дела,
ремонт/реконструкцию
жилых
домов и квартир, и компонент,
включающий в себя ознакомление с культурой и традициями
украинского народа.
В данной статье мы бы хотели
остановиться на положительном
примере интеграции семьи бе-

женцев, получивших интеграционный грант по Проекту Местной
интеграции беженцев и проживающих в Одесском регионе.
Хинд и Сатеа, признанные беженцы из Египта и Иордании. В
2011 году получили интеграционный грант на реконструкцию жилого дома в селе.
Хинд, расскажите нам о себе,
когда и как вы приехали в Украину?
Мы приехали с мужем в 1997
году в сентябре. Я из Египта, а
муж из Иордании. Мы вынуждены были уехать, потому что я и
моя семья – мусульмане, а муж
нет. Мои родители никогда бы не
согласились отдать меня за него
замуж. Поэтому нам нужно было
ехать в другую страну.
Почему вы решили приехать в
Украину?
Если честно, то это была единственная страна, в которую мы
смогли получить визу.
С какими трудностями вы столкнулись в первую очередь? Как их
преодолевали?
Нам было очень трудно. В первый же день нашего приезда у нас
украли паспорта и деньги. Нам
повезло, что мы нашли добрых
людей, которые нас приютили, и
мы жили у них на квартире без
арендной платы. Они полностью
нас содержали целых три месяца
пока брат моего мужа не начал
присылать нам деньги, чтоб мы
могли стать более самостоятельными. Потом начали работать на
рынке. Когда снимать квартиру в
городе стало слишком дорого, решили переехать в село под Одессой. Решили жить с сельского
хозяйства. Сначала снимали часть
дома в селе, занялись выращиванием птицы, продавали яйца, обрабатывали огород и с этого жили.
Через какое–то время от этой деятельности смогли скопить денег и
купили дом в селе, в котором сей-

час и живем.
К сожалению, от государства
помощи мы никакой не получали.
Получали ежемесячную помощь
от УВКБ ООН.
А какую помощь со стороны
государства для беженца Вы считаете самой важной?
Конечно, это в первую очередь
документы, а также работа и жилье, чтоб человек мог спокойно
жить и работать.
Что для вас значит интеграция?
За столько лет в Украине, наверно я чувствую себя частью
этого общества. Но главное, какой
ты человек. Если кто-то общается
со мной, какая ему разница, какой
документ у меня лежит в кармане. Я хочу подать документы на
гражданство в первую очередь
ради детей, чтобы они не чувствовали себя иностранцами в стране,
в которой они растут. Сейчас муж
оканчивает курсы украинского
языка, и мы вместе подадим документы.
Большое спасибо за помощь,
которую УВКБ ООН нам предоставило для ремонта дома в сельской местности. Мы достроили
второй этаж и сделали новое
перекрытие. Раньше в детской
спальне было страшно находиться, особенно, когда шли дожди
– там все текло. Этот грант нам
очень помог.
Считаете ли вы полученную
помощь достаточной?
Сколько человек не живет, ему
всегда нужно и нужно. Но надо
работать и приумножать то, что у
тебя есть. Сейчас я буду активно
заниматься сельским хозяйством.
А если надеяться постоянно только на Вас или на кого–то другого
– так ничего не получиться.
Что бы вы могли посоветовать
другим беженцам, которые хотят
стать смодостаточными, интегрированными членами украинского
общества?

Я считаю, что если человек
будет только сидеть и ждать помощи, то у него никогда ничего
не получиться. Все нужно развивать и приумножать. Даже если
у тебя маленький бизнес, маленькое дело, нужно думать, как
его развивать. У меня сейчас 100
цыплят, которых я буду продавать в январе. Потом планирую
собрать деньги на машину и начать торговать на базаре продуктами. А в городе делать нечего.
Нужно иметь очень большие
деньги, чтобы там жить. Аренда
квартиры в городе минимум 200
долларов в месяц, а в селе можно снять дом за 300 гривен и на
остальные деньги жить. Кроме
того, на земле человек никогда
не будет голодным.
Свом примером Хинд и Сатеа
показывают, что многие вещи
возможны и главное никогда не
опускать рук. Только у тех, кто
к чему-то стремиться, что-то получается. Важно использовать
свои умения и таланты, делать
первые шаги в новой стране, и
тогда предоставленная помощь
принесет результат. Мы очень
рады за них, и считаем, что их
жизнь может стать хорошим
вдохновляющим примером для
тех беженцев, которые еще только делают первые шаги на пути
к интеграции в Украине. Также
история их интеграции может
служить вдохновением для сотрудников Миграционной службы в регионах, которые разрабатывают региональные планы
интеграции беженцев. Каждый
беженец имеет свои способности и при оказании поддержки
на начальном этапе, его вклад в
принимающее общество существенно увеличивается.
Анна Копцюх,
національний волонтер
Проект «Местная
интеграция беженцев»

ИНОСТРАНЦЫ ГОВОРЯТ

Естественным миграционным
процессом является поездка
иностранного гражданина на
учебу в другое государство.
Данный вид легальной миграции распространен во всем мире
и является одним из основных,
наряду с трудовой миграцией.
И немаловажную роль в обеспечении данного процесса играет
готовность конкретного государства к принятию иностранных студентов в свои учебные
заведения. По целому ряду критериев можно определить такую
готовность.
В последнее время принято
верить рейтингам. Нет ничего

удивительного в том, что есть популярные учебные заведения, а
есть не очень. Бывает также, что
рейтинги «заказывают», делается банальный PR учебному заведению, создается красивая обложка, в которой, к сожалению,
конфетки не оказывается. Однако,
лучшим подтверждением популярности ВУЗа, наверное, может
быть свидетельство о его функционировании непосредственных
«потребителей» предоставляемых
услуг – студентов. Особенным же
индикатором в данном вопросе являются иностранные студенты.
В одном из гостеприимных турецких кафе нашего города, со-

стоялась интереснейшая беседа
между корреспондентом и новым
лидером общественной организации «Одесская ассоциация
турецких студентов» Хасаном
Дикенли. Но на встречу Хасан
пришел не один. Когда беседа с
турецким молодежным лидером
перешла на обсуждение конкретных вопросов, в кафе вошла
компания веселых смеющихся
молодых людей. Это были помощник президента ассоциации
Фатих Денизджи и представители от Одесского национального
политехнического университета,
студенты политеха, Онур Челик
и Нихат Гюльшен.
Много интересного о себе и
деятельности организации рассказали иностранцы. Но главным, наверное, ключевым, было
услышать мнение иностранных
граждан об одном из отечественных учебных заведений, политехническом университете, о работе его сотрудников, об учебном
процессе, о преподавательском
коллективе, о взаимоотношениях
с другими студентами.
Со слов Хасана Дикенли,
основной задачей «Одесской ассоциации турецких студентов»
является помощь соотечественникам в процессе обучения в
г. Одессе. И речь идет о самом
широком спектре решаемых ассоциацией вопросов: от встречи

у трапа самолета до размещения
в общежитии, решения вопросов адаптации в новых условиях.
В этой связи граждане Турции
неоднократно подчеркнули позитивную роль и существенную
помощь администрации ОНПУ и
преподавательского состава университета в вопросах бытовой,
морально-психологической адаптации в новой стране. Результатом же такой работы может стать
практически стопроцентный настрой выпускников не только
политеха но и других одесских
ВУЗов по отношению к Украине,
как ко второй родине. Это подчеркивает роль отечественных
учебных заведений в формировании имиджа нашей страны, фактического влияния на появление
среди месного населения граждан других стран, потенциально
способных лоббировать интересы Украины у себя на родине и
на международном уровне.
Подчеркнули иностранцы и
качество получаемого в стенах
университета образования. По их
словам, это классическое техническое образование. На вопрос
о наиболее популярных среди
турецких граждан технических
специальностей, Онур Челик и
Нихат Гюльшен выделили сферу
информационных технологий,
компьютерной техники, телекоммуникационных систем. По

словам турецких студентов, в
одесском политехе созданы все
условия для получения фундаментальных технических знаний. Выпускники ОНПУ могут
рассчитывать в Турции, после
прохождения
соответствующих экзаменов в собственном
министерстве образования, на
устройство в государственную
или частную компанию с хорошими условиями оплаты труда.
Продолжая беседу о деятельности в г. Одессе ассоциации турецких студентов, Хасан Дикенли подчеркнул, что в планах ее
членов вывести организацию на
качественно новые уровни деятельности. Если сейчас усилия
ассоциации сосредоточены на
решении исключительно образовательных вопросов, то последующий этап работы структуры
может коснуться культурологической миссии.
Говоря о роли и деятельности
«Одесской ассоциации турецких
студентов» в ОНПУ, ее члены
выразили надежду на возможность расширения диалога между руководством университета и
активом турецкой студенческой
организации. Основные направления возможного сотрудничество – образование и культура.
Александр Полонский
собкор газеты
«Миграция»
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Нелегальні мігранти

Под видом туристов за границу
вывозили доноров-нелегалов

Сотрудники СБУ разоблачили банду,
члены которой нелегально переправляли за
границу доноров из Украины.
Канал деятельности банды
был хорошо отлажен. 34 - летний участник бандформирования отыскивал украинцев, которые были физически здоровы
и очень нуждались в деньгах.
После чего проводилось полное
обследование будущих доноров.
Когда физическое здоровье подтверждалось медиками преступник оформлял загранпаспорта и
другие необходимые для выезда
за границу документы. При этом
доноров он оформлял как обычных туристов.
В медицинских учреждениях
Коста-Рики, Шри-Ланки и Эквадора проводились операции по
изъятию почки. За это доноры
получали по 10 тысяч долларов.

За каждого переправленного украинца организатор банды
имел по 2-3 тысяч долларов.
Задержание главаря происходило в субботу, 3 ноября в киевском аэропорту «Борисполь».
В это время он собирался отправить «на отдых» двух завербованных жителей Тернопольской
области, 1985 и 1977 г.р. Всего
за два года преступники отправили за границу более семи человек.
Правоохранителями
было
возбуждено уголовное дело по
статье 149 Уголовного кодекса
Украины «Торговля людьми или
другое незаконное соглашение в
отношении человека».
gipoteza.net

Иммиграционная полиция
США официально подтвердила
содержание Павла Лазаренко
в тюрьме для нелегалов

России за текущий год благодаря сотрудничеству с правоохранительными
органами
стран СНГ было возбуждено
более четырех тысяч уголовных
дел в отношении нелегаловпреступников. Как сообщает
«Интерфакс», об этом заявил
глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, совместно с коллегами из ближнего зарубежья
российские власти в 2012 году
провели несколько операций под
кодовым названием «Нелегал».
Именно эти операции позволили
привлечь незаконных мигрантов
к уголовной ответственности,
а также пресечь деятельность
примерно сорока международных преступных сообществ с
участием граждан России, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана,
Таджикистана и других государств.
Колокольцев также рассказал, что за последние пять лет
российские
правоохранители
выявили более 17 тыс. преступлений, связанных с торговлей
людьми, включая использование
рабского труда, похищение, вовлечение в проституцию и прочее.
Министр назвал примеры
успешного сотрудничества в
этой сфере по линии Интерпола. В частности, по его словам,
в результате международного
сотрудничества удалось пресечь
деятельность транснациональных преступных группировок,
поставлявших «живой товар» в
Грецию, Испанию, Турцию и на
Мальту.
Стоит отметить, что в Украине
которая столкнулась с проблемами, связанными с большим
количеством нелегальных мигрантов. Уровень этнической
преступности буквально зашкаливает: вспомните хотя бы про-

шлогоднюю трагедию, когда члены банды чеченского террориста
Дикаева расстреляли украинских
правоохранителей.
Как заявил в ходе круглого стола в ИА «Наш продукт» эксперт
рабочей группы, которая провела исследование миграционной
ситуации по всей стране, Олег
Руденко, в Украине на данный момент пребывает от 5 до 7 млн мигрантов, и их количество, в силу
ряда факторов, будет только возрастать.
«Многие из них стремятся в
нашу страну в силу ряда причин:
из-за экономического неблагополучия, войны или голода на родине. Попадают они в Украину
зачастую легально, а иногда пользуются услугами местных проводников, чтобы перейти границу»,
- рассказал эксперт.
Чтобы навести порядок в этом
вопросе для этого Украине необходимо внедрение карточки
мигранта и единого демографического реестра.
Об этом
заявил эксперт проекта Univeral
Assistance Николай Гольбин. «Я
уверен, что учет мигрантов нужно
вести, и в этом может помочь кар-

точка мигранта, - сказал он. – В
Европе уже давно к этому идет,
и, я уверен, что и в нашей стране
это обязательно произойдет».
Со словами эксперта согласен
и юрист Иван Боднарук. По его
мнению, с принятием закона «О
Едином государственном демографическом реестре и документы, которые подтверждают
гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», автором которого является нардеп Василий
Грицак, проблема нелегальной
миграции была бы решена.
Внедрение данной законодательной инициативы в жизнь
позволит не только навсегда забыть о поддельных удостоверениях личности, но и вести учет
мигрантов, а также контролировать и легализовать финансовые
потоки. Ведь на данный момент,
бюджет Украины недополучает огромные суммы деньг из-за
неучтенного труда нелегалов,
около $2 млрд. А всего из экономики Украины мигрантами ежегодно пересылается и вывозится
40-45 млрд грн.
www.bagnet.org

Посольство Эстонии в США больше
не выдает паспорта нелегалам

Иммиграционная и таможенная полиция США
поместила бывшего
премьер-министра Павла
Лазаренко в учреждение для содержания под
стражей нелегальных
иммигрантов (Adelanto
detention facility) в штате Калифорния (США).
Данную информацию сообщают «Украинские новости» со
ссылкой на сайт Иммиграционной и таможенной полиции
США.
По информации СМИ, Лазаренко будет задержан до принятия решения суда о наличии
у него правовых оснований
для пребывания на территории
США.
Как сообщалось, 1 ноября
Лазаренко вышел из тюрьмы
Terminal Island в Калифорнии.
25 августа 2006 года окружной суд Сан-Франциско приговорил Лазаренко к 108 месяцам
заключения и штрафу в 10 млн
долларов за отмывание денег и
продажу за границу имущества,
полученного незаконным путем
при ведении дел на должности
премьер-министра
Украины.

В России за год возбуждено более 4 тысячи
уголовных дел в отношении нелегалов

Экс-премьер обвинялся в отмывании 114 млн долларов через
американские банки.
Лазаренко был арестован в
феврале 1999 года в аэропорту
сразу после прибытия в Америку, где он попросил о политическом убежище.
Все это время он провел или
под домашним арестом, или в
тюрьме.
Потом выяснилось, что бывший премьер-министр Павел
Лазаренко после выхода из
тюрьмы снова оказался за решеткой. По информации издания «Украинская правда», в
сегрегационной зоне, в которой
содержится Лазаренко, приняты
серьёзные меры безопасности,
свидания ограничены стеклянной перегородкой.
rus.newsru.ua

Живущие в США эстонцы жалуются, что посольство ЭР в Вашингтоне больше не выдает паспорта тем гражданам Эстонии,
которые не могут доказать, что
находятся в Соединенных Штатах легально.
Вместо паспорта выдается бумага, позволяющая вернуться из
США в Эстонию, пишет Eesti
Ekspress. Хелен Ритс из прессслужбы МИДа подтверждает,
что, в соответствии с Венской
конвенцией, дипломатические
представители должны уважать
законы страны, в которой находятся, и не могут способствовать их нарушениям.
«Поэтому эстонское государство не может своей деятельностью поддерживать нелегальное
пребывание лиц в США», - пояснила Ритс.
У ходатаев просят предъявить
документ, подтверждающий их
право находиться на территории
США. Выдача паспорта в случае отсутствия такого документа означала бы содействие нелегальному пребыванию в стране,
добавила пресс-секретарь эстонского МИДа.

Она добавила, что власти США
«очень внимательно следят за законопослушностью граждан других стран, находящихся в стране».
Зарубежные эстонцы недовольны и называют такой порядок прямым ограничением на свободу передвижения, поскольку даже если
лицо решило покинуть США,
никто не может заставить его отправляться именно в Эстонию.
«В мире полно стран, у которых
с Эстонией действует безвизовый
режим, и возможно, ходатайству-

ющий о паспорте желает направиться именно в одну из таких
стран», - сказал один источник
Eesti Ekspress.
«Глупо считать, что кто-то откажется от своей жизни из-за
паспорта. Скорее, такой шаг заставит людей, ведущих в остальном порядочный образ жизни,
прибегать к использованию поддельных документов, что уже и
делается», - утверждает источник.
rus.delfi.ee

Кримінальна хроніка
В Одесі на ринку «7-й кілометр»
торговці-іноземці влаштували бійку

2 листопада. в Одесі на території промислового ринку «7-й
кілометр» четверо торговців іноземних громадян віком від 22
до 26 років госпіталізовані після
бійки зі співвітчизниками із застосуванням холодної зброї
Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в
Одеській області, «до чергової
частини відділу міліції на промринку 1 листопада надійшло

повідомлення від лікаря Одеської міськлікарні про доставку і
надання медичної допомоги чотирьом іноземцям з численними
ножовими пораненнями».
В результаті оперативно - розшукових заходів міліцією затримано чотирьох іноземних громадян віком від 18 до 27 років,
які, як попередньо встановлено,
«завдали ножових поранень чотирьом співвітчизникам на грунті неприязних стосунків. У осіб,
які здійснюють на території
України підприємницьку діяльність, вилучено речові докази ножі та арматуру».
Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками ст. 296 ч.4 КК України
(хуліганство), повідомили в облУВС, проте не уточнили, громадянами якої країни є учасники
інциденту.
crime.unian.net

У центрі Полтави студенти-іноземці
відкрили стрілянину і погрожували таксисту

Напад на таксиста і стрілянина в центрі Полтави. Це сталося пізно ввечері. Компанія
хлопців-іноземців викликала
таксі. Дорогою один із них
дістав пістолета і відкрив вогонь. Таксист не змовчав. Тоді
хлопець почав погрожувати
зброєю йому. В міліції пізніше
з'ясували напали на таксиста

студенти полтавських вузів.
Того вечора юнаки були нетверезі. Парубок, який стріляв
і погрожував водієві, неповнолітній. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу,
хлопцю загрожує до семи років ув'язнення.
Водій таксі:
- Один з них вистрелив в підлогу, потім почав стріляти у
відчинене вікно. Коли я зробив
йому зауваження він підставив
пістолет до моєї голови і сказав щоб я їхав прямо мовчки.
І не озирався назад. Коли ми
приїхали на магазин «Весна»
вони вийшли з автомобіля і
втекли.
Подробности-ТВ

Подпольный трубопровод обнаружили
пограничники на Луганщине

Пластиковую трубу, которая
вела в сторону государственной границы наряд пограничников отдела «Краснодон» заметил при проверке границы.
При осмотре была обнаружена
рыхленая земля, что простиралась до заброшенного здания в
поселке Верхняя-Герасимовка.
Вместе с сотрудниками СБУ и
налоговой было осуществлено осмотр данной территории,

на которой было обнаружено
пустую емкость на 4,5 кубических метров, електропомпу и
подключено пластиковую трубу
диаметром 40 миллиметров.
Емкость и насос для перекачки
изъяли, а трубопровод длиной
150 метров демонтировали. С
начала года пограничники Луганского отряда уничтожили 14
подобных трубопроводов.
УНН

На Закарпатье местные жители
пытались переправить нелегалов в ЕС

Сотрудники СБУ вблизи села
Камьяница Ужгородского района задержали легковой автомобиль, в салоне которого находились двое граждан Украины и
трое граждан Афганистана.
Злоумышленники
планировали незаконно переправить
нелегальных мигрантов через
украинскую-словацкую
государственную границу вне пун-

ктов пропуска. Для конспирации
сообщники перевозили двух
афганцев в багажнике, а третьего спрятали на заднем сиденье
авто.
Установлено, что организаторы
нелегальной переправки - безработные местные жители в возрасте 36 и 40 лет и неоднократно
привлекались к уголовной ответственности за незаконную переправку иностранцев.
Следователями УСБУ в Закарпатской области в отношении
задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через
государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц)
Уголовного кодекса Украины.
УНН
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Відбувся попередній розгляд кримінальної
справи «дніпропетровських терористів»
За інформацією прокуратури,
Віктор Сукачов та Віталій Федоряк обвинувачуються у створенні терористичної групи (ч. 1
ст. 258-3 Кримінального кодексу
України), замаху на злочин (ч. 2
ст. 15 КК України), терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб, що
призвело до загибелі людей (ч. 2
ст. 258 та ч. 3 ст. 258) і незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК
України).
Лев Просвірнін обвинувачується у терористичному акті,
скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та
ч. 2 ст. 258 КК України) та в незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263
КК УК України).
Дмитро Рева обвинувачується
у терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст.
258 КК України).
Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в Індустріальному районному суді Дніпропетровська
відбувся попередній розгляд
кримінальної справи обвинувачуваних у терактах, скоєних 27
квітня.

7 листопада в суді повідомили,
що попередній розгляд справи
буде закритим, оскільки метод
гласності, згідно із законодавством, на нього не поширюється. Водночас попередній розгляд
справи «дніпропетровських терористів» пройшов у відкритому
режимі, за присутності численних
представників медіа.
27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири
вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей.
За інформацією правоохоронців,
усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

1 червня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив про
затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. В.Пшонка заявив,
що ці вибухи були організовані
з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.
Затримані В.Сукачов,В.Федоряк, Л.Просвірнін і Д.Рева також підозрюються в організації
ще трьох терактів, скоєних у
жовтні-листопаді 2011 року у
Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.
постiйна адреса статтi:
http://crime.unian.net/ukr/
detail/194952

НИГЕРИЙЦУ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Государственный обвинитель
по делу Сергей Рахно отметил:
«Во время судебного заседания
допросили
дополнительных
свидетелей. Это посторонние,
случайные лица, которые дали
показания об обстоятельствах
этого события. Они, по нашему
мнению, подтверждают вину
подсудимого.
Также, следует отметить, что

судебное заседание проходило в
строгом соответствии с требованиями Закона: обеспечено право
на защиту подсудимого, судебное
разбирательство проводилось с
участием его защитника и квалифицированного переводчика.
Напомним, в Ленинском районном суде Луганска продолжается судебное разбирательство
уголовного дела в отношении

гражданина Нигерии Олаолу
Сунканми Феми, которому органами досудебного следствия
инкриминируется совершение
хулиганства и покушении на
убийство.
Обследование
нападающего
показало, что он находился под
воздействием
наркотических
средств.
УНН

Генпрокуратура ухвалила рішення про екстрадицію
в Росію ватажка «банди екстрасенсів»

Генеральна прокуратура прийняла рішення про екстрадицію
в Росію Максима Негуляєва,
який є фігурантом справи про
багатомільйонні
шахрайства
фірм, де «трудилися» лжеекстрасенси, продавці БАДів і
брокери. Про це пише в суботу
газета «Комсомольська правда в
Україні».
За інформацією видання, Негуляєв створив цілу імперію екстрасенсів. Майно Негуляєва в
Росії, що оцінюється приблизно
в $10 млн, було заарештоване,
затримані його подільники. Сам
Негуляєв виїхав в Україну, де і
був затриманий.
Українське МВС отримало
відповідний сигнал від російських колег. «Негуляєва розшукали в лікарні Білої Церкви», розповів керівник прес-служби
міліції Київської області Микола
Жукович.
На тілі Негуляєва були сліди
побоїв. Крім того, у нього зламана п'ята - результат стрибка з
другого поверху. Наразі невідомо, чи зізнався він у тому, хто
його побив.
За інформацією газети, Негуляєва пов'язують з багатьма
проектами, серед них - центр
парапсихології «Мерліон» і ком-

панія «Лінія життя», центр інноваційних технологій «Формула
здоров'я», який під виглядом унікальних розробок продавав прості
медичні прилади, інвестиційна
компанія «Ройал Макс Брокерс»,
яка пропонувала всім бажаючим
заробляти шалені кошти на ринку
Forex.
У Росії Негуляєв за сукупністю злочинів може бути засуджений до 25 років позбавлення волі,
пише газета.
«Зараз росіянин як і раніше перебуваєв лікарні. Він оскаржить
свій екстрадиційний арешт. Потім він отримає право оскаржити
рішення про екстрадицію, а також
може попросити в Україні полі-

тичний притулок, щоб відтермінувати своє повернення додому», - пише газета.
Як раніше повідомили російські правоохоронці, злочинна
організація, в яку були залучені
понад 500 людей в якості менеджерів call-центрів, операторів
і диспетчерів, була створена в
2010 році.
За даними слідства, підозрювані обманювали громадян за
допомогою різних методів, в
тому числі використовуючи різні
психотехніки. Щоденний дохід
перевищував 100 тисяч рублів з
одного центру, іноді виручка досягала 500 тисяч рублів на добу.
«Український тиждень»

подготовила Татьяна Донец - собкор газеты «Миграция»
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Индустрия красоты,
которая убивает

8 лучших продуктов для здоровья
1. Чистая кожа

зубы от пятен, оставленных на
эмали чаем, кофе и красным
вином, работая не хуже зубной
щетки.

3. Роскошные локоны

Губная помада
The Washington Post опубликовал информацию, что 400 производителей губной помады
использовали в производстве
свинец, который может негативно влиять на основные
процессы организма и вреден
для всех органов человеческого тела. (Однако исследования
показывают, что свинец в зна-

чительно большем количестве
содержится в еде, чем в губной помаде.) Но факт остается фактом, воздействие этого
металла на организм может
оказаться смертельным, и покупатели должны быть аккуратны с тем, чем они красят
свои губы
bigpicture.ru

Общительность укрепляет иммунитет

По мнению ученых, тыквенные семечки – отличное средство профилактики прыщей.
С этим заключением согласен
и диетолог Эстер Блум, автор
книги «Ешь, пей и хорошей».
Тыквенные семечки содержат
в себе цинк, который известен
своим положительным эффектом при лечении угревой
сыпи и прыщей. По заключению ученых, проводивших
исследование для «Журнала
Американской академии дерматологов», именно нехватка
в организме цинка приводит
к угревой сыпи. Всего 1-2
столовых ложек очищенных
тыквенных семечек в день достаточно для профилактики и
лечения прыщей.

2. Ослепительная улыбка

Австралийские специалисты
утверждают, что социальная
активность отыгрывает крайне
важную роль для здоровья человека.
Помимо того, что она важна
для хорошего эмоционального
состояния, она еще и способна
укрепить иммунитет.
Проведя исследование, ученые удостоверились, что если
человек активен, коммуникабелен и часто общается с пред-

ставителями различных социальных групп, он значительно
понижает риск развития гриппа, инсульта или инфаркта.
Хотя не всегда общение благоприятно влияет на здоровье.
Ранее испанские ученые установили, что общение с очень
красивыми женщинами грозит
мужчине стрессом, а в некоторых случаях даже импотенцией.
LadyNews

Израильские ученые советуют есть
на ночь хлеб и макароны для похудения

Желающим похудеть следует
забыть о рекомендациях диетологов и на ужин есть спагетти,
картофель и булочки, утверждают ученые из Еврейского университета.
По словам исследователей,
пища, богатая углеводами, в
течение следующего дня поможет сохранять чувство сытости.
Кроме того, этот стиль питания
уменьшит риск развития сахарного диабета и болезней сердца.
В эксперименте принимали участие 78 полицейских, которые
полгода придерживались специальной диеты. Участники первой группы употребляли на ночь
продукты с высоким содержанием углеводов, а добровольцы из
второй группы придерживались
стандартных рекомендаций: не
есть углеводов перед сном.
У добровольцев из первой группы было зафиксировано сниже-

ние веса, уменьшение объема
талии, снижение содержания
жира в тканях. Кроме того, за
время диеты у них повысилось
содержание в крови адипонектина, что привело к снижению
уровня сахара в крови.
Добровольцы из первой группы по всем показателям обошли коллег, придерживавшихся
обычной диеты.
Проанализировав результаты,
исследователи пришли к выводу, что для успешной борьбы с
лишним весом и диабетом необходимо составить диету таким
образом, чтобы дневная норма
углеводов потреблялась во время вечерней трапезы.
Ранее ученые из Еврейского
университета в Иерусалиме
заявили, что можно похудеть,
не исключая из своего рациона
жирную пищу.
Подробности

7. Инвестиции в будущее

Чтобы ваши локоны выглядели
превосходно, включите в свой
рацион зеленые бобы. По заключению ученых, в зеленых
бобах содержится рекордное
число кремния. В ходе исследований было доказано, что регулярное употребление бобов
приводит к улучшению волос –
они становятся более густыми и
здоровыми.

4. Сияющие глаза

Для профилактики глазных заболеваний ученые рекомендуют
употреблять шпинат, в котором
содержится лютеин. Шпинат
также способен снимать усталость и возвращать белкам их
природный белый цвет. В день
достаточно употреблять 1-2 стакана листьев шпината.

5. Крепкие ногти

Ежедневное
употребление
всего одного яблока позволит
вам реже навещать дантиста.
Яблоки способны очищать

ведено исследование, в ходе
которого ученые доказали, что
семена льна отлично справляются с покраснением и шелушением кожи. Они содержат в
себе кислоту омега-3, которая
отвечает за увлажнение кожи,
делая ее нежной и гладкой. Семена льна можно добавлять в
йогурт, тесто для печенья или
использовать как один из ингредиентов салата.

Для придания ногтям прочности, употребляй яйца. Всего
несколько штук яиц в неделю
гарантируют твоим ногтям крепость. В яйцах содержится биотин, который и отвечает за прочность ногтей.

6. Увлажненная кожа

Недавно «Британским журналом диетологии» было про-

Чтобы выглядеть в 40 лет как
Холли Берри или Дженнифер
Анистон, ученые рекомендуют употреблять киви. Этот
фрукт содержит в себе большое количество витамина С,
который, по заключению разнообразных
исследований,
замедляет процесс старения,
стимулируя выработку коллагена.

8. Свежее лицо

По мнению доктора Перрикона, присутствие в рационе
кресс-салата позволит придать
коже сияющий и здоровый
вид. В кресс-салате содержатся антиоксиданты, снимающие воспаление и железо, которое придаст коже здоровый
вид. Регулярное употребление
кресс-салата снижает также
риск повреждения ДНК.
Bigpicture.ru

Черный чай снижает риск диабета, - ученые
У любителей черного чая снижен риск развития сахарного
диабета 2 типа. Результаты нового исследования опубликованы в British Medical Journal.
Швейцарские ученые проанализировали данные о традиции
пить чай в 50 странах мира.
Оказалось, что самый низкий
уровень распространения метаболического синдрома, ожирения и диабета 2 типа у тех
народов, которые традиционно
пьют много черного чая. По

мнению ученых, такой эффект
можно объяснить процессом
ферментации во время превращения зеленого чая в черный,
в результате чего производится
комплекс целебным флавоноидов.
Больше всего черного чая употребляют в Ирландии. В среднем
по 2 килограмма в год на каждого жителя. На втором месте по
употреблению чая - Великобритания и Турция.
Подробности

Долгое сидение опасно для здоровья

Продолжительное сидение увеличивает риск развития диабета,
сердечных болезней и смерти,
утверждают британские специалисты.
Учёные из Лестерского университета вместе с коллегами из
Университета Лафборо проанализировали результаты 18 исследований, в которых участвовали в общей сложности 794577
человек. Выяснилось, что у тех,
кто проводит много времени в
сидячем положении, риск появления диабета, сердечных хворей и летального исхода повышается в два раза.
Важно отметить, что эта связь
не зависит от количества умеренной или интенсивной фи-

зической нагрузки. То есть
даже если человек соблюдает
типичные рекомендации на
этот счёт, его здоровье всё
равно подвергается опасности, поскольку он попросту
слишком долго в течение дня
привязан к стулу.
По словам исследователей,
среднестатистический обыватель проводит в сидячем
положении 50–70% времени.
Чтобы сократить риск возникновения диабета, проблем с
сердцем и преждевременного ухода из жизни, нужно поменьше сидеть. Работаете за компьютером?
Соорудите себе высокий стол,
чтобы трудиться стоя. Проводите
собрания в помещениях без сту-

льев, гуляйте во время обеденного перерыва, не включайте
по вечерам телевизор: всё это
позволит значительно снизить
вероятность возникновения вышеперечисленных бед.
donbass.ua
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Золотая середина между «Я» и «МЫ»
«К проблемам современного кризиса можно относиться двояко, как минимум. Один
достаточно распространённый способ — впадать в ужас, прострацию и нагнетать
панику. И другой способ — достойно реагировать на любые подобные угрозы.»

Духовно-нравственная сфера
бытия как регулятор
жизнедеятельности человечества

АГЕЕВ А. И. — доктор экономических наук, профессор,
ГОСТЕВ А.А. — Доктор психолоГенеральный директор и основатель Института эконогических наук, профессор, ведущий
мических стратегий, президент Международной акаденаучный сотрудник лаборатории
мии исследований будущего.
истории психологии и исторической
Первое отношение к ситуациям – проблематизация — напсихологии Институгромождение проблем, «закошмаривание»; второе отнота психологии Российшение к ситуациям – восприятие их как возможностей. В
ской академии наук,
этом смысле важно понимать, что сегодня действительно
специалист в области
много нового в жизни человечества и, соответственно, в
психологии образной
жизни каждого из нас, в жизни страны, в жизни наших
сферы человека, ее роли во внутреннем мире.
близких, семей, сообществ.
Первый блок сюжетов связан с тем, что нас стало слишЛюди должны понять взаимосвязанность человечества
ком много. С середины 20-го века каждое десятилетие
и взращивать в себе любовь друг к другу.
население планеты возрастало на 50 — 90 миллионов
Наши представления о мире материализуются. Поэточеловек, то есть появлялось по два государства, равных
му, чтобы правильно строить мир, чтобы он был конИталии или Германии. Это очень заметные величины.
структивным, добрым, чтобы двигался к добру, людям
Одно дело, когда население Земли составляет миллиард человек, и совсем другое
необходимо понимать, что на человека действуют ду— семь миллиардов.
ховные законы мироздания.
Увеличение численности населения Земли имеет различные последствия, одно
Люди, работающие вместе, изменяют общую реальность. Если люди буиз которых — изменение возрастной структуры общества: в некоторых странах
дут согласовывать свои представления о чем-то – соединят своё созна(особенно развитых) население стареет. Это повышает нагрузку на работающую часть обще- ние, они смогут увидеть единую новую реальность.
ства и изменяет требования к социальным институтам, регулирующим занятость, пенсионное Движение к единству представлений является силой, меняющей реальобеспечение, здравоохранение, образование и т.д. В странах «третьего мира», напротив, растет
ность. Все мысли и образы, которые порождаются человеком, фиксирудоля молодежи. Такой сдвиг, в частности, стоит за «арабской весной».
Другое важное следствие — миграция, когда десятки, сотни миллионов человек каждый год ются на неком вселенском уровне. Поэтому люди не имеют права засокуда-то переезжают, неся с собой не только демографические, но и культурные перемены: но- рять психосферу планеты.
вые принципы организации жизни, быта, питания, времяпровождения, отношения к другим Люди не понимают, что общие высшие законы природы существуют объективно.
сообществам и так далее. То есть миграционная инкрустация – это серьёзМожно ли изменить эгоистическую сущность человека на противопонейший результат большого демографического взрыва последнего полувека.
Следующее важнейшее следствие — нагрузка на ресурсы планеты. Если производительность ложную? И каким образом это возможно? Человек имеет искаженную
труда растёт меньше, чем потребление основных ресурсов, то понятно, что мы обнаруживаем эгоистическую психологическую природу.
в развитых регионах (Япония, Европа или Соединённые Штаты) очень малое количество неиз- С одной стороны человек – продукт общества, а с другой – он должен
менных естественных балансов. В Европе это несколько процентов, всего-навсего. В России, прикладывать усилия для того, чтобы изменить себя. А как он может
кстати говоря, больше половины неискаженных естественных процессов, непротивостоять влиянию окружения, тому потоку информации, которая
смотря на все наши экологические проблемы.
со всех сторон обрушивается на него и пропагандирует ему совершенно
Второй ключевой блок, конечно же, климатический. Вмешательство человека
иные ценности и убеждения?
в естественные природные процессы достигло такой степени, когда оно привоСовет – уменьшить информационный поток от СМИ, расширить диападит к глобальным последствиям. Авария British Petrolleum, например, влияет
зон интеллектуального чтения, поиск альтернативных точек зрения. Если
на Гольфстрим, Гольфстрим, соответственно — на климат в Европе и во всём
появляется плохая мысль, образ – то надо ее гнать.
мире. А технологические возможности таковы, что сегодня можно влиять на
Если создать такую среду, окружение, которое бы проецировало ценнораспределение погод, например. То, что раньше казалось фантастикой, сейчас сти: стремление к солидарности, взаимной ответственности, к высоконравственным поступуже стало реальностью. Я не говорю сейчас о каких-то злых умыслах — я гово- кам - это создаст диалектику взаимодействия человека и окружающего его мира. Находясь
рю о такой возможности. В любом случае, мы видим резко возросшую турбу- среди людей, с которыми мы духовно созвучны, мы вкладываем своё позитивное в совместлентность климатических и погодных условий, хотя надо помнить, что в разные ное поле общения, потому что мы стремимся к единой цели по улучшению, прежде всего,
времена бывали и засухи, и ураганы, и торнадо, и т.д. Но особенность нашего
времени в том, что всё это стало проявляться чаще и иногда, по масштабам, себя, обязательно себя и только потом – мира. Не наоборот. От других людей, от группы едичудовищно. Добавим сюда астероидную угрозу: каждое столетие по четыре номышленников будет приходить помощь человеку. Индивидуальное и групповое сознание
астероида класса Тунгусского метеорита падают на Землю или пролетают будут взаимодействовать.
слишком близко. Это всё тоже сегодня есть, и в 21-м веке это всё ожидаемо. В Много пишут о том, что человечество ожидает голод. На Земле достаточно ресурсов, чтобы
обеспечить все население едой. Однако есть проблемы с распределением.
общем и целом, мы видим нарастание всей палитры угроз по интенсивности
Большинство малоимущих людей, безработных начинают бастовать, «выи по масштабам.
ходят на баррикады». По всем странам это количество растет. Но если масТретий ключевой блок, отличающий настоящую эпоху от всех предшествуюсовая забастовка произойдет во всем мире, то это будет сродни коллапсу.
щих — совершенно иная информационно-технологическая платформа нашей
жизни. Мы быстро привыкли к мобильным телефонам, компьютерам, а это
Что можно предпринять, чтобы животная энергия не взяла в человеке верх?
ведь изобретения недавних десятилетий, всего-навсего. И хотя можно думать,
– Может, посадить всех за парты, говорить о глобальном мире, что все взачто на гусиное перо и чернила — это неплохие средства фиксации мыслей,
имосвязано и взаимодополняемо, что мы, как шестерендавшие немало гениальных произведений, но так или иначе мы понимаем,
ки, связаны в одном механизме? Поможет ли это людям
перестроить свое мышлечто информационный поток, обмен идеями нарастает, и даже на бытовом
уровне видно, как изменяется способ общения людей.
ние и начать действовать
Раньше писали письма — теперь пишут огромное количество иногда бесконструктивно, пойти насмысленных, ненужных посланий, но, тем не менее, это информационный
встречу друг другу, начать
оборот. И кому судить, что имеет смысл, а что не имеет? Это тоже совершенно
заботиться друг о друге?
новое явление.
www.globosfera.info
Четвёртый блок — вплотную подошедшая к процессам
генетических трансформаций наука и медицина. Сейчас
возможность генетической диагностики, операции с генами уже являются революцией на фоне всей истории науки,
всей истории медицины.
Мы в самое ближайшее время фактически увидим управление и манипулирование генетическими кодами, генетическим потенциалом человека и вмешательство в него. Это
КРИСТИАН Д. - Президент Международной Ассоциации Универсальной Истовмешательство будет и технологическим, и информационрии (Big history), специализировался на изучении Советского Союза и СНГ.
ным, и фармацевтическим, но особенность в том, что это
«-Говоря о будущем, мне хотелось бы обозначить две
будет революция, сравнимая с открытием и использованипроблемы. Первая связана с нашими сегодняшними
ем ядерной энергии, с полётами в космос, изобретением
представлениями о жизни. Не секрет, что наши представкнигопечатания и т.п.
Это пока мало ощутимо. Но появление человекоподобных
ления о хорошей жизни, диктуемые обществом, связаны,
роботов на базе информационных технологий, новых мапрежде всего, с достатком, изобилием.
териалов, открытых алгоритмов как квазичеловеческого
Но все более очевидно, что текущие тенденции в мире
института — это всё тоже произойдёт достаточно быстро.
заставляют нас пересмотреть наше отношение к вопроИ пятая существенная тема — изменившееся состоясам потребления. Мне кажется, что в мире останутся
ние структур управления. Мир стал сложен. Он и не был
вечные ценности: семья, здоровье, отношение с близкипрост, но сегодняшняя сложность заключается в том, что
ми и окружающими нас людьми, — все эти, в общем-то,
возросла взаимозависимость стран в рамках комплексных
простые на первый взгляд вещи, но наше отношение к
технологических и технических систем: энергетика, инпотреблению, которое уже явно становится чрезмерным,
формационные системы, транспортная структура, металлургическая и нефтедолжно измениться. И об этом необходимо начать говогазовая промышленность с ее бесконечными трубопроводами, протянувшимися
рить всерьез на всех уровнях.
из одной страны в другую, различные промышленные и военные союзы, систеВторая
проблема,
на
мой
взгляд, связана с самой сущностью капитализма. С
ма космических группировок, телекоммуникации — это огромное количество
одной стороны, процветание капиталистического общества предполагает рост
сложных систем, в которых роль отдельной личности снижается и, одновременпотребления, с другой – мы начинаем понимать, что эта потребительская гонка,
но, возрастает риск ущербов неадекватного или преступного поведения.
в конце концов, ведет к истощению ресурсов и, как следствие, к гибели самой
Перечисленных выше ключевых факторов современности достаточно, чтобы
системы. Но последствия от разрушения этой системы могут быть куда более
осознать всю сложность текущей ситуации. На фоне этих глобальных проблем
губительными, чем сама система. Вот об этом и о том, как избежать катастрофы,
я бы отнес общий финансовый кризис к следствиям слабости систем управленам стоит думать всерьез.»
ния, которые позволяют отдельным игрокам действовать не солидарно, а эгоистически.
Поэтому когда лидеры «восьмёрки» или «двадцатки» говорят об эгоизме и алчности, или когда об этом говорит Голливуд, например, то, с точки зрения систем
управления, это означает сбой этих самых систем управления. Значит, человечество в основу своего поведения, мотивации, кладёт принципы, явно не ведущие
к росту гармоничности жизни.

Цитата

подготовил: А.Супрун, собкор газеты «Миграция»
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Цветные вареники с картошкой и творогом
Ингредиенты
Мукa — 2 стак.
Яйцо — 2 шт
Картофель — 200 г
Творог — 200 г
Молокo или вода — 100 мл
Соль (+ перец по вкусу)
Сметанa — 50 г
Томатная паста или свекольный сок — 10 г
Шпинат или базилик,
- 3-4 листика
Немного петрушки - 2-3
веточки
Приготовление
Яйца, соль, молоко или вода,
мука - замесить в тесто.
Разделить тесто на части и
придать им цвет.
Для красного теста можно использовать томатную пасту илисок свеклы, натерев ее и отварив
на маленьком огне в течение
часа. Слить сок и добавить в тесто.
Можно еще сделать и оранжевые вареники, для чего выжать
морковный сок.
Для зеленого теста добавить
базилик или шпинат. Можно
сделать любую травяную смесь
например из шпината, базилика

«Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот,
поглядел на вареники и ещё сильнее разинул рот. В это
время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану,
перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как
раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и
вареник таким же порядком отправился снова. На себя
только принимал он труд жевать и проглатывать.»
— Н. Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки»
и петрушки.
Колличество сока или зелени
добавляеться в тесто в зависимости от того какой насыщенности
вы желаете получить цвет теста.
Далее раскатываем тесто, подготавливаем разноцветные формочки для наших вареников и пре-

ступаем к начинке, для которой
нужно сварить и потолочь картофель, добавить к нему творог,
сметану, соль, перец по вкусу.
Затем лепим, варим и едим с
удовольствием вареники.
Приятного аппетита!
bigmir.ne

Куриное филе с тыквенным пюре
Ингредиенты
куриное филе 300 г
лавровый лист 1 шт.
мякоть тыквы 550 г
сушеный сельдерей по вкусу
репчатый лук 180 г
соль и перец по вкусу
чеснок 2 дольки
молоко 1 стакан
нарезанный базилик 1 ст.л.
сладкий перец для украшения
Приготовление
Куриное филе залить молоком,
посолить и оставить на 2-3 часа.
Тыкву нарезать небольшими
кубиками и отварить до готовности. Лук и чеснок измельчить,
обжарить в небольшом количестве растительного масла. Влить
немного тыквенного отвара, до-

бавить лавровый лист и тушить до
мягкости лука.
Добавить вареную тыкву, базилик, сельдерей и соль, готовить
1-2 минуты. Дать немного остыть,
убрать лавровый лист и пюрировать смесь в блендере.
Куриное филе вынуть из молока,
обсушить, нарезать и обжарить в

небольшом количестве растительного масла с двух сторон,
приправить солью.
Тыквенное пюре подогреть и
добавить в него обжаренные кусочки филе. Потушить 1-2 минуты. Подавать, украсив измельченным сладким перцем.
bigmir.net

Рецепт шоколадного кекса за 5 минут
Ингредиенты
Порций: 1
4 ст.л. муки
2 ст.л. какао
2 ст.л. сахара
1 яйцо
3 ст.л. молока
3 ст.л. растительного масла
1/4 ч.л. ванили
1 ст.л. шоколада
1 большая кружка (не железная)
Способ приготовления
Добавьте в кружку муку, ка-

као и сахар, хорошо перемешайте.
Разбейте в кружку яйцо. Хорошо
размешайте, чтобы на дне не оставальсь мучных комков. Влейте
молоко и масло, затем добавьте
ваниль и шоколад, размешайте.
Поставьте кружку в микроволновку и запустите на 3 минуты на
высокой мощности. Подождите,
пока кекс перестанет подниматься
и усядется в кружке. Если нужно,
отделите кекс от стенок кружки
ножом и переверните на блюдце.
allrecipes.ru

Как пищевая промышленность подделывает продукты?

консервы

Проблемы, с которыми может столкнутся покупатель.
- соотношение рыбы и соуса. Если изготовитель использует
соуса больше чем положено, он существенно экономит;
- к самой рыбе частенько добавляют увеличители объема;
- наличие консервантов (например сорбиновая кислота);
- при не правильном закупоривании консервы, олово может
попадать внутрь и окислятся.
Консерванты. Использование консервантов началось в глубокой древности. Люди всегда хотели продлить срок службы
продуктов. Соль, мед, вино. Позже, заменили на винный уксус
и этиловый спирт. Также для сохранения продуктов, из специй выделяли эфирные масла. Все было бы хорошо, если бы
природные консерванты не заменили синтетическими. Они
останавливают образование в продукте как вредных, так и полезных бактерий. Благодаря им увеличивается срок хранения
продукта. С другой стороны они могут спровоцировать расстройства желудка, изменение артериального давления и даже
рака.
bigpicture.ru

Двойной бутерброд
Ингредиенты
Булочка для
гамбургеров – 2 шт.
Колбаса вареная – 4 ломт.
Помидор – 1 шт.
Сыр твердый – 4 ломт.
Огурцы – 0.5 шт.
Йогурт – 1 бан.
Петрушка – 1 пуч.
Хрен – 1 ч.л.
Соль – по вкусу.
Перец – по вкусу.
Способ приготовления
Булочки для гамбургеров надрезать почти полностью и развернуть бабочкой. На одну половинку выложить по кружку
колбасы и сверху кружок помидора и закрыть сыром.
Отправить прямо как есть,
будочку с одной пустой половинкой в духовку под гриль.
Примерно на 3 минуты, так чтобы сыр расплавился. Вторая половинка за это время поджарится. Делать это надо именно под
грилем, а не в СВЧ печке. В ней
хлеб будет мокрым
Пока бутерброд запекается,

нарезать тонко огурец. В блендере смешать йогурт и петрушку. Попробовать, посолить, поперчить. Если хочется чего-то
острого – добавить ложку хрена.
Бутерброд поджарился, надо
вытащить его из духовки, дать
чуть остыть и на свободную половину выложить огурцы, которые полить йогуртовой заправкой.
Вопрос один – как все это
есть. Можно попеременно откусывать с одной и с другой стороны, а можно, просто сложить
его, примять рукой и так есть.
obozrevatel.com

Курочка от Леонида Ярмольника
Ингредиенты
Филе курицы – 500 г
Брынза – 300 г
Зелень – по вкусу.
Перец душистый – по вкусу.
Соль – по вкусу.
Сливки – 200 г
Способ приготовления
Шаг 1. Вымыть куриное филе и
сделать в нём надрез так, чтобы
получился глубокий карман.
Шаг 2. Заполнить его брынзой
и большим количеством зелени.
Добавить раздавленный души-

стый перец.
Шаг 3. Натереть филе солью и
обжарить до золотистой корочки.
Шаг 4. Залить сливками, накрыть
крышкой и тушить ещё 3-5 минут.
obozrevatel.com

Котлеты с сюрпризом
Ингредиенты
Фарш куриный – 600 г
Репчатый лук – 2 шт.
Чеснок – 2 зуб.
Петрушка – 1 пуч.
Соль – по вкусу.
Перец – по вкусу.
Перепелиные яйца – 6 шт.
Яйца куриные – 1 шт.
Горчица – 1 ст.л.
Сухари панировочные
растительное масло
для жарки
Способ приготовления
Шаг 1. Поставить вариться перепелиные яйца.
Шаг 2. Чеснок очистить и пропустить через чеснокодавилку.
Шаг 3. Репчатый лук мелко порезать.
Шаг 4. Зелень мелко порубить.
Шаг 5. Обжарить лук на растительном масле в течение минуты.
Шаг 6. Добавить чеснок, половину зелени и жарить ещё около
4-5 минут.
Шаг 7. К фаршу добавить обжаренные овощи, посолить, поперчить, положить оставшуюся
свежую зелень. Хорошо перемешать и немного отбить, бросая в
миску.
Шаг 8. Сформировать лепёшки
одинакового размера.

Шаг 9. В отдельную тарелку или
миску разбить сырое яйцо, добавить горчицу и хорошо перемешать.
Шаг 10. В другую тарелку насыпать панировочные сухари.
Шаг 11. На лепёшку фарша положить варёное яйцо и сформировать колобок.
Шаг 12. Обвалять его в панировочных сухарях, затем обмакнуть
в яично-горчичную смесь и ещё
раз обвалять в панировочных сухарях.
Шаг 13. Обжарить котлеты до румяной корочки.
Шаг 14. Выложить на противень
и запечь в духовке в течение 10
минут при температуре 180 градусов.
obozrevatel.com.

Спортивні новини

Кто же возглавит
сборную Украины?

Бывший тренер сборной
Украины Олег Блохин поделился мнением насчет кандидатуры
наставника для национальной
команды.
- Считаю, что сборную Украины должен тренировать наш
специалист. А вот какое по этому поводу решение примет федерация - не знаю. Что касается
иностранца, то я не интересуюсь слухами. Твердо убежден:

главную команду страны должен возглавлять украинец. Нужно уважать своих тренеров, - цитирует Блохина СЭ.
19-го ноября, в Доме футбола
состоялась встреча руководства
Федерации футбола Украины с
Андреем Шевченко, в ходе которой Шевченко заявил, что отказывается возглавлять национальную сборную Украины. В
ФФУ заявили, что продолжают
поиски наставника для национальной сборной Украины.
После ухода Олега Блохина
сборную к двум матчам отбора к
ЧМ-2014 готовил Андрей Баль,
а при подготовке к товарищескому матчу против сборной Болгарии и.о. главного тренера был
Александр Заваров.
Как сообщалось ранее, по непроверенным данным, сборную
Украины может возглавить англичанин.
sport.obozrevatel.com

«Шахтер» за 17 минут
забил «Говерле» три мяча

24 ноября, «Шахтер» провел на
«Донбасс-Арене» свой последний домашний матч чемпионата.
На этот раз соперником горняков

стала ужгородская «Говерла»,
которая отчаянно ведет борьбу
за выживание.
Уже к 17-й минуте Илсиньо,
Виллиан и Мхитарян забили
в ворота соперника три мяча.
Многим уже был понятен исход
игры, да и сами дончане расслабились, пишет donbass.ua.
В конце первого тайма гости
смогли забить один гол, но уже в
конце игры Дуглас Коста и Марко Девич отыгрались за команду
и установили окончательный
счет матча – 5:1.
www.mariupolnews.com.ua

Самый богатый человек
в мире купил «Овьедо»

Мексиканский
бизнесмен,
первый номер списка самых богатых людей журнала «Форбс»
купил терпевший бедствие испанский футбольный клуб «Реал
Овьедо».
Напомним, что полмесяца назад «Овьедо» находился на грани банкротства. Для того, чтобы
выжить, команде требовалось
погасить долг в 1 млн.905 тысяч
евро. За два дня до истечения
срока платежа клуб удалось собрать необходимую сумму и его
президент Тони Фидальго даже
объявил о том, что «Овьедо»,
преодолев угрозу банкротства,
имеет шанс сделать шаг в сторону собственного развития,
увеличив уставный капитал на 2
миллиона евро минимум.

Необходимые два миллиона
эффектным жестом «в последний час» перед окончательным
погашением всех долгов клуба
внес мексиканский миллиардер
Карлос Слим – самый богатый
человек планеты, состояние которого журнал «Форбс» оценил
в 69 млрд. долларов.
В сентябре Слим приобрел
30% двух мексиканских команд
— «Пачуки» и «Леона». С инвестициями в «Овьедо» он планирует связать футбол двух стран.
Слиму испанская пресса за несколько дней до этого усиленно
приписывала интерес и попытки
приобрести команду примеры
«Хетафе», тоже не входящую
в число прибыльных организаций. Однако представители
мексиканского
предпринимателя заявляли, что их шеф желает приобрести какой-нибудь
клуб из второй испанской лиги.
Сегодняшние действия Слима
показали, что слова его представителей не были обманным
движением. Теперь в Испании с
интересом будут следить за тем,
смогут ли деньги Слима превратить «Овьедо» из клуба, играющего в сегунде «Б» в гранд уровня «Реала» и «Барсы».
wallnews.info

«Динамо»: До свидания
Лига Чемпионов,
Привет Лига Европы!
Футболисты киевского «Динамо» уступили на своем поле
«ПСЖ» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов –
0:2.
Оба мяча в составе французского
клуба провел Эсекиэль Лавесси.
Сначала на 44-й минуте аргентинец откликнулся на отличную
передачу Златана Ибрагимовича
и уверенно переиграл голкипера
киевлян. А на 52-й минуте форвард отличился после ошибки
Хачериди, подарившего в простой ситуации мяч Матюиди.
«ПСЖ» обеспечил себе место
в плей-офф Лиги чемпионов и
в заключительном туре поспорит с «Порту» за первое место
в группе. Киевляне после поражения загребского «Динамо» от
португальцев остались на третьем месте и весной начнут выступление в Лиге Европы.
eurosport.ru

Лига чемпионов 5-й тур
Группа А
Команды
И
Порту
5
ПСЖ
5
Динамо К
5
Динамо З
5

Месси осталось три гола
до абсалютного рекорда
Гостевой матч с «Леванте»
«Барселона» выиграла со счетом 4:0, Лионель Месси забил
два первых гола. Они стали 81-м
и 82-м голом феноменального
аргентинца в течение этого календарного года.Таким образом,
Месси от мирового рекорда всех
времен, принадлежащего немцу
Герду Мюллеру (85 голов), теперь отделяет всего три мяча.

О
13
12
4
0

Группа В
Команды
ИО
Шальке
5 11
Арсенал
5 10
Олимпиакос 5 6
Монпелье
5 1
О
11
8
4
4

Группа D
Команды
ИО
Боруссия
5 11
Реал
5 8
Аякс
5 4
Ман.Сити
5 3

Группа Е
Команды
ИО
Шахтер
5 10
Ювентус
5 9
Челси
5 6
Нордшелланд 5 3

Группа F
Команды
ИО
Бавария
5 10
Валенсия
5 10
БАТЭ
5 6
Лилль
5 3

Группа G
Команды
ИО
Барселона 5 12
Бенфика
5 7
Селтик
5 7
Спартак
5 3

Группа Н
Команды
ИО
МЮ
5 9
Галатасарай 5 7
ЧФР
5 7
Брага
5 3

Группа С
Команды
И
Малага
5
Милан
5
Зенит
5
Андерлехт
5

Турнирная таблица чемпионата
Украины по футболу 2012/2013.
Премьер-лига 17-й тур.

Анонс 18-го тура
30 ноября
Говерла – Динамо
Кривбасс – Шахтер
1 декабря
Металлург/З – Металлист
Металлург/Д – Днепр
Карпаты – Ворскла
2 декабря
Таврия – Ильичевец
Волынь – Черноморец
Арсенал – Заря
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

В
16
11
11
10
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
2
0

Н
0
4
1
3
3
4
5
5
4
3
5
4
3
4
5
3

П
1
2
5
4
6
6
6
6
7
8
7
8
9
9
10
14

З-П
50-9
31-13
30-13
32-14
19-19
24-22
18-21
18-25
20-16
18-27
18-20
18-22
11-21
21-28
16-35
4-43

О
48
37
34
33
27
25
23
23
22
21
20
19
18
16
11
3

Лига Европы 2012-2013
Группа A
ИО
Группа B
ИО
1. Анжи
5 10 1. Атлетико
5 12
2. Ливерпуль 5 7 2. Виктория 5 10
3.Янг Бойз
5 7 3. Академика 5 5
4. Удинезе
5 4 4. Хапоэль
5 1
Группа C
1. Фенербахче
2. Боруссия М
3. Марсель
4. АЕЛ

ИО
5 13
5 8
5 5
5 1

Группа D
1. Бордо
2. Ньюкасл
3. Брюгге
4. Маритиму

ИО
5 10
5 9
5 4
5 3

Группа E
1. Стяуа
2. Штутгарт
3. Копенгаген
4. Мелде

ИО
5 10
5 8
5 7
5 3

Группа F
1. Днепр
2. Наполи
3. АИК
4. ПСВ

ИО
5 12
5 9
5 4
5 4

Группа I
1. Лион
2. Спарта
3. Хапоэль
4. Атлетик

ИО
5 13
5 8
4 2
4 1

Группа J
ИО
1. Лацио
5 9
2. Тоттенхэм 5 7
3. Панатинаикос 5 5
4. Марибор
54

Группа G
1. Генк
2. Базель
3. Видеотон
4. Спортинг

ИО
5 11
5 8
5 6
5 2

Группа H
1. Рубин
2. Интер
3. Партизан
4. Нефтчи

Группа K
1. Металлист
2. Байер
3. Русенборг
4. Рапид

ИО
5 13
5 10
5 6
5 0

Группа L
ИО
1. Ганновер 5 11
2. Леванте
5 10
3. Твенте
5 4
4. Хельсингборг 5 11

ИО
5 13
5 10
5 2
5 2
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Роз ва жа л ь н а с то р і н ка

Кроссворд

квартира фирмы «Кока-кола»? 25. «Показуха», ставшая видом массового искусства. 27. Столярный инструмент-»ковырялочка». 28. Имя
президента Рузвельта. 29. Она делает железо трухлявым. 31. Как назывался документ, в котором лютеранские князья отвергли указ императора Карла об исключении учения Лютера? 35. Посуда, для приготовления дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40. Эффектная концовка
подписи. 41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский Санта.
43. Украшение на потолке. 44. Там царевна тужит, а бурый волк ей
верно служит. 45. Костюм, не стесняющий движения гимнаста. 46.
Шумная американская знаменитость. 47. Что такое помадка?
По вертикали:
1. Бабочка ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные войска. 3. Как называли небольшие больницы, возникающие в средние
века по всей Европе в честь известного расслабленного нищего? 4.
Магистраль, где можно дать газу. 5. ООО или ОАО. 6. Повод к драке
(разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Черчилля. 9. Окрестности Северного полюса. 18. Учитель красноречия из
Древней Греции. 19. Была бы шея, а он найдется. 20. Что можно приготовить даже из очень плохого вина? 22. В старой Руси - улучшенная
грунтовая дорога. 23. Человек строгого образа жизни, отказавшийся
от всех благ. 24. Родной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела девушки Пикассо. 26. Столица Башкирии. 30. «Голос» ручейка. 31. Этот
пластик на основе полиуретана частенько подкладывают в диваны.
32. Слой пудры на булочке. 33. Посиневшая малина. 34. Пьеса для
клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь
под дачу. 36. Увлеченный парусным спортом. 37. Наряд для будуара.
ВОПРОСЫ:
38. Какой продукт питания измеряется палками?
По горизонтали:
1. Яркая представительница милицейской крыши. 6. Наипримитив- ОТВЕТЫ:
нейшая плотина. 10. В древнерусском языке слово «облый» имело
значение «круглый», а назовите живое существо, которое называли
круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Маленький вареный пирожок с творогом. 13. Купринская девушка-колдунья. 14. Инструмент,
с помощью которого Рамон Меркадер убил Льва Троцкого. 15. Пассажирское место лакея. 16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый
дед в звуковом оформлении. 21. В каком городе размещена штаб-

ГОРОСКОП
на декабрь 2012

По горизонтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. Вареник. 13. Олеся.
14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28.
Франклин. 29. Ржа. 31. Протест. 35. Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42.
Клаус. 43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.
По вертикали: 1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Общество. 6. Завязка.
7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет.
24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34.
Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.

Редакційна колегія газети «Міграція»
Балух В.С. – Почесний голова Благодійного фонду
ім.Калнишевського, Голова Одеського апеляційного
господарського суду, кандидат юридичних наук;
Башта І.І.- начальник Управління міліції міграційного контролю
МВС України, полковник міліції;
Дехтяренко С.С. - директор департаменту управління справами та регіонального розвитку ДМС України;
Завальнюк В.В. - член Вищої ради юстиції України, депутат
Одеської обласної ради, кандидат юридичних наук, професор,
ректор Національного університету
«Одеська юридична академія»;
Ковальчук М.М. - Голова Державної міграційної служби України;
Кобилянський В.А. - Генеральний директор РСК «Капітан»;
Лібанова Є.М. - академік НАН України, доктор доктор
економічних наук, професор, директор інституту
демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи;
Малиновська О.А. - головний науковий співробітник
Національного інституту стратегічних досліджень,
доктор наук з державного управління;
Микитенко Є.В. - начальник ГУ ДМС України
в Донецькій області;
Наливайко Б.О. - начальник Управління ДМС України
в Вінницькій області;
Науменко Н.М. - директор Департаменту у справах біженців
та іноземців ДМС України;
Нишпор О.П. - начальник Управління по роботі з іноземцями,
дізнання та адміністративного впровадження Адміністрації
Держприкордонслужби України, генерал-лейтенант.
Пімахова Д.В. - директор Департаменту паспортної роботи та
громадянства ДМС України
Поліщук В.П. - начальник Управління зв’язків
із громадськістю МВС України;
Позняк О.В. - зав відділу міграційних досліджень інституту
демографії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи,
кандидат економічних наук;
Попок А.А. – віце-президент Національної академії
державного управління при Президентові України,
доктор наук з державного управління;
Скіртач Ю.І. - начальник Управління ДМС України
в Луганській області;
Супруновський І.П.- заступник начальника ГУ - начальник
управління у справах біженців ГУ ДМСУ в Одеській області,
член НСЖУ
Скиба Я.Д. - начальник ГУ ДМС України у Львівській області;
Ткачук С.В. - начальник ГУ ДМС України в Одеській області;
Удовенко Г.Й. - екс-міністр закордонних справ України
(1994-1998рр),
Президент 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997-1998рр);
Чернобай О.В. - Голова Державної податкової адміністрації в
Одеській області
Шейбут В.В. - Перший Заступник Голови ДМС України;
Шейхеденко О.В. - директор Державного підприємства
«Документ»;
Янушевич Я.В. - Заступник Голови ДМС України.

АНЕКДОТЫ
ПРО МИГРАНТОВ

***
В квартире мигранта звонят в дверь.
На пороге пожилая еврейка:
- Скажите пожалуйста, это Вы моего Изю вчера из пропасти вытащили?
- Я.
- И где, я Вас спрашиваю, делась его
красная вязанная шапочка?
***
Судно с эмигрантами терпит бедствие. Из паникующей толпы вырывается пассажир и бросается к
капитану:
- Сэр, далеко ли до земли?
- Примерно полторы мили.
- В какую сторону?
- Вниз, сэр.
***
Возвращается мигрант с семьей из
страны временного пребывания.
В аэропорту в зоне пограничного
контроля, пограничник:
- Откуда прибыли?
- Откуда прибыли!!?? Да какие, прибыли???!!! Одни убытки!
***
Муж собирается на заработки в Италию. Жена замечает:
- А ты почему кольцо снял?
- Дорогая! Там же страшная жара!!!
***
К одесситу подходит мигрант с чемоданом:
- Скажите, если я пойду по этой
улице, там будет железнодорожный
вокзал?
- Знаете, он там будет, даже если вы
туда не пойдете!
***
У русского мигранта в Токио на
куртке сломалась молния, и он решил купить другую застежку.
В магазине он долго жестами объяснял продавщице, что ему надо.
Наконец она кивнула и торжественно выложила на прилавок... нож для
харакири.
***
Муж уехал на заработки в Италию.
Добравшись до места, звонит жене:
- Все нормально, поселился, пиши

адрес и номер телефона.
Поздно ночью звонит снова и, еле
ворочая языком, просит жену:
- Слушай, скажи, пожалуйста, как
называется улица, где я поселился?
***
Мужик нашел бутылку, выпустил
джинна и спрашивает его: - Ты кто?
- Джинн, хозяин! - И ты что же, все
можешь? - Да, хозяин. - Тогда сделай мне загранпаспорт. - Сто баксов,
хозяин.
***
Идет мигрант по вечернему Ханою
и видит дракона.
«К счастью»- подумал мигрант.
«К ужину»- подумал дракон...
***
В обувном магазине супругимигранты выбирают туфли.
- Посмотри, - говорит жена, - какие
симпатичные лаковые лодочки!
- Ты посмотри лучше на цену, - отвечает муж. - За такие деньги катер
можно купить!
***
Одесский трамвай. Работая локтями, вглубь вагона пробивается старуха, выбирает первого сидящего
мужика и громко говорит:
- Мужчина! Вы что, не видите? Перед вами женщина в годах!
Мужчина отрывается от газеты,
смотрит на нее и отвечает:
- Ой, только не надо скромничать,
мадам! Говорите прямо - «в веках»
***
Я хочу поменять это пальто, которое
я вчера купил у вас – говорит продавцу мигрант. Оно не понравилось
моей жене.
- Но это великолепное пальто, синьор! Может быть, практичнее поменять жену?
***
В Афганистане. Жена идёт впереди
своего мужа Саида. Увидев это, мулла возмущается:
- Ты нарушаешь Коран, Саид!
- Когда Коран писали, дороги не минировали. Вперёд, Фатима

В этом месяце стоит гнаться за двумя зайцами. Ведь Вы не только успеете перехватить
их обоих, но и даже выбрать третье занятие.
При этом Вы, Овен, сможете произвести поистине благоприятное впечатление на своего
работодателя, а также разрешить возникшие
недоразумения.
Декабрь станет для вас нестабильным месяцем. Вы будете рассчитывать на понимание, но ожидания не оправдаются. На самом
деле не все так плохо. Если Вы прямо сейчас
займетесь доступными делами, то к Новому
году сможете порадовать близких и себя некоторыми результатами и достижениями.
Сложности вам пойдут на пользу. В критической ситуации Вы готовы будете довольствоваться минимумом, а это значит, что сократится время на поиски чего-то лучшего.
Напролом идти не рекомендуется. Так как
не факт, что Вы, сможете «проломить», а вот
«покалечитесь» Вы в любом случае.
Если уж Вы ввязались в авантюру, то не стоит забывать, что это было исключительно
ваше решение. Поэтому не нужно портить
свое настроение разного рода предположениями. Рак, сможет получить вознагрождение, в результате работы, предоставленной
вам, а не той, за которую Вы так боролись.
В декабре львов ждет повышенная занятость. Вам нужно многое успеть, и на работе
и дома. Из-за этого ваш характер может испортиться. И хотя на словах Вы станете весьма придирчивыми, то на деле будете заботливыми. Если вашим близким удастся с этим
смириться, то все сложится хорошо.
Пусть раньше вас не интересовали модные
тенденции, теперь стоит к ним прислушаться. Причиной может послужить сделанное
замечание о том, что Вы не шагаете в ногу
со временем. Если до этого Девы не задумывались, какое впечатление производят то
теперь Вам стоит попробывать это изменить.
Основное преимущество последнего месяца в году для вас в том, что основные ваши
проблемы решатся как бы сами собой, с минимальной тревогой лично для вас. Получается, вроде все у вас под контролем, вашу
жизнь нельзя назвать однотипной и скучной,
и вам достаточно легко по жизни.
У Вас сильный характер, но Вы тоже живой
человек и можете дать слабину, и декабрь
подходит для этого. Поэтому возможна временная замена ваших «взлетов» небольшими
падениями, хотя вроде все как обычно. Здесь
все зависит от вас и вашей собранности, умения доводить начатые дела до конца.
В этом месяце будет все то, что вам нужно.
Может, конечно, не в избытке, но в достаточной степени. Что касается проявления личной инициативы, то у вас она будет направлена в большей степени в бесполезное русло.
Вы можете почувствовать, что вам немного
не хватает силы воли.
В этом месяце Вы решите чем будете заниматься и что нужно предпринять для этого.
Хотя опасения относительно неправильности выбора, все же у вас будут. Ситуация
может показаться еще более сложной из-за
несговорчивости окружения. К слову, это изрядно помотает вам нервы.
Декабрь отличный период для необычных
начинаний, в этом месяце можно попробовать внести изменения в свою жизнь, причем
как в личную, так и в профессиональную.
Вы, Водолей, сможете перейти на более высокий уровень. Но учтите, это влечет за собой много нового, с чем Вы не знакомы.
Ошибка Рыб, в том, что Вы пытаетесь угодить окружающим и не можете держать
себя в эмоциональном равновесия. Чтобы
избежать нервных потрясений, будьте внимательнее к тому, что происходит в вашем
окружении. И тогда ничего и никто не сможет застать вас врасплох.

Безвозмездные взносы на поддержку газеты «Миграция» просим направлять на р/с 26007003244002
в АКБ «Имексбанк», МФ О 328384, код ОКПУ 24541918 БФ «Сочувствие». Газета «Миграция».
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Засновник - Благодійний Фонд допомоги біженцям та переселенцям «Співчуття»;
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