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Шановні співвітчизники!
Шановні громадяни України!

Вітаю вас з двадцятою річницею Незалежності!
Сьогодні ми святкуємо ювілей нашої молодої держави. Позаду 20 років 

новітньої історії, які змінили наше життя. А перед ними - ще століття 
слави і визвольної боротьби наших попередніх поколінь.

Справжній фундамент нашого двадцятиріччя - це віковий досвід 
Київської Русі. У ті славні часи наші землі були одним з духовних центрів 
європейської християнської цивілізації. Україна з гордістю продовжує цю 
місію і сьогодні. Наша історія нерозривно пов'язана з сучасною Європою.

Століттями кращі дочки і сини Україні мріяли про незалежну країну, в 
основі якої свобода, гуманізм і демократія. І їхні мрії збулися. Ми здобу-
ли незалежність і стали свідками великої події - появи України на карті 
світу.

Двадцятиріччя незалежності не далося Україні легко. Ми пережили 
роки романтичного піднесення, криз, популізму. Але незалежно від подій в 
державі люди працювали, виховували дітей і сподівалися на гідне життя, 
сильну і справедливу владу.

Зараз всі гілки влади об'єдналися заради спільної мети. Це - оновлення 
держави і побудова успішної Україні. Тепер справа за кожним з нас.

20 років - прекрасний вік для нових починань і рішучих кроків. 20 років 
- вік молодості і вік надії. І цей день ми зустрічаємо з вірою в майбутнє. 
Ми модернізуємо країну і розвиваємо економіку. Ми зводимо аеропорти, 
дороги і мости, відкриваємо стадіони. Ми будуємо державу. Те, про що 
мріяли наші попередні покоління.

Ми стоїмо на платформі національного прагматизму і відстоюємо в 
першу чергу інтереси нашої країни, українських громадян. Україна ста-
не дійсно незалежною, лише маючи сильну економічну основу. Українці 
будуть почувати себе впевнено в світі, тільки якщо їх права будуть 
дійсно захищені. Добробут кожного громадянина стане стабільним, коли 
корупція буде подолана на всіх рівнях. Нація буде сильною, коли будуть 
працювати всі демократичні інститути. І це - наші цілі.

Нам є чим пишатися. Ми любимо нашу країну. Український народ за ці 
роки не раз демонстрував свою мудрість і терпимість. Будемо берегти 
один одного, адже Україна - це всі ми!

Звернення Президента України Віктора 
Януковича до українських громадян з 
нагоди 20-річчя Незалежності України

В І Т А Є М О  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 845/2011 
Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 20-ї річниці 
незалежності України

За значний особистий внесок у становлення незалежності 
України, утвердження її суверенітету та міжнародного автори-
тету, заслуги у державотворчій, соціально-економічній, науково-
технічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне та бездоганне 
служіння Українському народові постановляю нагородити:

Фонд Ріната Ахметова 
«Розвиток України»

Орденом князя Ярослава 
Мудрого IV ступеня

К І В А Л О В А 
Сергія Васильовича - 
народного депутата 
України

Орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня

МАТВІЙЧУКА 
Едуарда Леонідовича - 
голову Одеської обласної 
державної адміністрації

Бажаю всім нам довгих років миру і благополуччя! 
З Днем незалежності України!

Подвійне 
громадянство

Вітання Голови Державної міграційної служби 
України Олександра Забрудського з нагоди 

20-ї річниці Незалежності України
Працівникам Державної міграційної 

служби України
Шановні колеги та друзі,

Сердечно вітаю вас із двадцятою річницею 
Незалежності України!

Протягом цих двадцяти років більшість з вас до-
кладали особистих зусиль задля розбудови української 
держави в різних сферах життєдіяльності. Вважаю, 
символічним є той факт, що Державна міграційна 
служба відроджується саме у рік цього великого дер-
жавного свята. Впевнений, що разом ми розбудуємо 
авторитетну та міцну Службу, яка продовжувати-

ме сприяти дотриманню прав людини у відповідності до загальновизнаних 
міжнародних стандартів.

Безумовно, День Незалежності є великим святом українського народу, до 
якого причетний кожен громадянин України.

Бажаю усім вам реалізації творчих задумів, професійних досягнень, міцного 
здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної творчої енергії та наснаги.

Нехай ваша віра в людську доброту буде непохитною, а професіоналізм та 
життєвий досвід допомагає у плідній діяльності на благо українського народу, 
задля щасливого майбутнього кожного з вас та в ім’я духовного й економічного 
розвитку України!

Зичу вам добра та Божого благословення!
З найкращими побажаннями

Олександр Забрудський

Запровадження біометричних 
закордонних паспортів 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ № 861/2011

Про присвоєння 
військових і спеціальних звань.

За вагомий особистий внесок у 
захист державного суверенітету, 
забезпечення конституційних 
прав і свобод громадян, зміцнення 
економічної безпеки держави.

Присвоїти спеціальне звання 
генерал-майора міліції полковни-
ку міліції ЯЦКОВУ Михайлу 
Володимировичу – начальнику Го-
ловного управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Одеській 
області.
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22 серпня Голова Державної 
міграційної служби України Олек-
сандр Забрудський взяв участь ра-
зом з керівництвом Міністерства 
внутрішніх справ України у 
покладанні квітів до пам’ятника 
«Мужності, вірності, героїзму 
працівників органів внутрішніх справ, 
які загинули від рук злочинців».

Щороку цей день відзначається, 
як День пам’яті працівників органів 
внутрішніх справ, що загинули під 
час виконання службових обов’язків.

За роки Незалежності України 
під час виконання професійних 
обов’язків загинуло близько тисячі 
правоохоронців.

Вічна їм пам'ять. 
www.dmsu.gov.ua

Голова Державної міграційної служби України Олександр Забрудський взяв 
участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника «Мужності, вірності, 
героїзму працівників органів внутрішніх справ, які загинули від рук злочинців»

17-18 серпня 2011 року 
відбулася 79-я сесія Комітету 
ООН з ліквідації расової 
дискримінації. Під час сесії були 
розглянуті 19-а, 20-а та 21-а 
(об’єднані) періодичні доповіді 
України про виконання нашою 
державою положень Конвенції 
з ліквідації всіх форм расової 

дискримінації.
Українську делегацію очолював 

Постійний представник України 
при Відділенні ООН та інших 
міжнародних організаціях в Женеві 
Микола Маймескул. До складу 
делегації також ввійшли представ-
ники Державної міграційної служ-
би, Міністерства внутрішніх справ 
та Міністерства юстиції України.  

Глава Української делегації 
М.Маймескул зупинився на основ-
них змінах та досягненнях законо-
давчого, нормативно-регулюючого, 
практичного характеру. Зокрема, 
наголосив на дотриманні основ-
них напрямків державної політики 
України у сфері захисту прав лю-
дини та боротьбі з будь-якими фор-
мами расизму та дискримінації в 
Україні, забезпечення й реалізації 
прав національних меншин, осіб, 
депортованих за національною 
ознакою, правовий захист 
іноземців, у тому числі біженців та 
шукачів притулку.

Під час обговорення доповіді 

було розглянуто понад 70 до-
даткових запитань до делегації 
України щодо процедури надан-
ня статусу біженця, забезпечення 
прав біженців та шукачів притул-
ку, реалізація ними прав на жит-
ло, медичні послуги, освіту тощо. 
Крім того, українській делегації 
було рекомендовано розгляну-
ти можливість приєднання до 
Міжнародної конвенції про захист 
прав всіх трудящих-мігрантів та 
членів їх сімей та Конвенції про 
скорочення випадків безгрома-
дянства.

Після представлення доповіді 
українською делегацією, пред-
ставник Комітету ООН з ліквідації 
расової дискримінації пан Патрік 
Торнберрі відзначив конструктив-
ну й плідну багаторічну співпрацю 
України з Комітетом та висловив 
загальну думку членів Комітету 
щодо позитивного іміджу України 
поміж країн-учасниць Конвенцій.

www.dmsu.gov.ua

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації розгля-
нув доповідь України про виконання нашою державою поло-
жень Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації

10 серпня у Верховній Раді України 
зареєстровано внесений Кабінетом Міністрів 
України законопроект  «Про внесення змін 
до деяких законів України (щодо закордон-
них українців)», розроблений МЗС України 
(р. н. 9047).

Зазначений законопроект спрямований 
на поглиблення співпраці із закордонними 
українцями, удосконалення захисту їх за-
конних прав і свобод і передбачає спрощене 
набуття ними громадянства України.

Зокрема, законопроектом пропонується 
не поширювати на закордонних українців 

Закордонним українцям спростять умови 
отримання громадянства України

умови для отримання громадянства України 
щодо безперервного проживання на закон-
них підставах на  території України протягом 
останніх п'яти років та наявності  в них закон-
них  джерел   існування, які розповсюджують-
ся на інших іноземних громадян та осіб без 
громадянства.

Крім того, законопроектом пропонується 
внести зміни до статті 9 Закону України «Про 
правовий статус закордонних українців», 
відповідно до яких закордонним українцям 
щороку передбачаються державні стипендії 
для здобуття вищої освіти в межах квот, уста-
новлених для навчання іноземців та осіб без 
громадянства.

Таким чином, Урядом зроблено крок в 
напрямку виконання завдань, визначених 
Концепцією реалізації державної міграційної 
політики, затвердженої Указом Президента 
України від 30.05.2011 № 622 у сфері повер-
нення емігрантів до України. 

www.dmsu.gov.ua

Відбулася Міжвідомча робоча зустріч в рамках 
Регіональної програми захисту біженців

17 серпня 2011 року у м. 
Ужгороді відбулася дев’ята 
Міжвідомча робоча зустріч 
в рамках Регіональної про-
грами захисту біженців, яка 
імплементується Регіональним 
Представництвом УВКБ ООН в 
Білорусі, Молдові та Україні за 
підтримки Європейської Комісії.

У заході взяли участь пред-
ставники Державної міграційної 
служби України, Адміністрації 
Державної прикордонної служ-
би, місцевих правоохоронних 
та судових органів, неурядові та 
правозахисні організації.

За результатами зустрічі 
відбулася прес-конференція 
директора Департаменту у 
справах біженців Державної 
міграційної служби Наталії 
Науменко, Регіонального 
представника УВКБ ООН в 
Білорусі, Молдові та України 
Олдриха Андрисека, начальника 
управління міграційної служби 
в Закарпатській області Миколи 
Товт.

Під час прес-конференції 
були обговорені питан-
ня контрольованої та 
неконтрольованої міграції у За-
карпатському регіоні, актуальні 
аспекти захисту прав шукачів 
притулку та біженців в контексті 
прийняття нового Закону 

України “Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або 
тимчасового захисту”.

Директором Департаменту 
у справах біженців Державної 
міграційної служби України На-
талею Науменко поінформовано 
громадськість про те, що роз-
робка та прийняття нового за-
конодавства з питань біженців 
обумовлена виконанням 
Національного плану з виконан-
ня Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового 
режиму для України.

 Зміни в системі притулку 
України, які відбудуться у зв’язку 
з прийняттям нового законо-
давства у сфері біженців, перш 
за все стосуватимуться осіб, 
які тривалий час знаходилися у 
правовому вакуумі та могли бути 
повернуті до країни походження, 
або отримувати ефективну допо-
могу з боку держави.

Ця проблема наразі врегульо-
вана введенням таких інститутів 
захисту, як додатковий та тим-
часовий захист. Таким чином, 
Україна зможе у повному обсязі 
забезпечувати взяті на себе 
зобов’язання з захисту біженців 
та наблизити законодавство 
у цій сфері до міжнародних 
стандартів.

www.dmsu.gov.ua
Запровадження біометричних закордонних паспортів сприятиме 
безперешкодному перебуванню українців за кордоном

Останнім часом збільшилась кількість 
звернень громадян до центральних органів 
виконавчої влади, зокрема до Державної 
міграційної служби України, які через свої 
релігійні або інші переконання виступають 
проти запровадження в Україні паспортів 
для виїзду за кордон з електронним носієм 
біометричної інформації.

Довідково: Біометрія — це сукупність ав-
томатизованих методів і засобів ідентифікації 
людини, заснованих на її фізіологічній або 
поведінковій характеристиці. Тобто за допо-
могою зчитувального пристрою формується 
цифрове представлення (шаблон або модель) 
біометричної характеристики (в залежності від 
методу: відбиток пальця, малюнок райдужної 
оболонки ока тощо) відповідної людини та 
відбувається розпізнавання за одним або 
декількома вимірами біометричної характе-

ристики за єдиним шаблоном, відповідному 
людині, що перевіряється та за усіма 
зареєстрованими шаблонами.

Біометрична ідентифікація - засіб 
підтвердження: а) особи; б) належності паспор-
та його власникові - шляхом розпізнавання 
і зіставлення біометричних даних (кольору 
очей, малюнка сітківки ока, відбитків пальців, 
геометрії руки, рис обличчя тощо), що 
зафіксовані носіями цих даних, з особистими 
даними власника.

Передбачається, що в Україні застосову-
ватиметься біометрична ідентифікація лише 
в частині рис обличчя (фотографія), відбитків 
пальців та підпису власника паспорта.

Державна міграційна служба України 
повідомляє, що розроблення та забезпечення 
громадян України закордонними паспортами 
нового зразка сприятиме безперешкодному 
в’їзду на територію інших держав та їх пере-
буванню за межами України, лібералізації 
візового режиму із ЄС та іншими державами 
світу, поліпшенню ситуації із попереджен-
ням тероризму, боротьбою з міжнародною 
організованою злочинністю та торгівлею людь-
ми у світі.

Також, варто відзначити, що створен-
ня системи біометричної верифікації та 
ідентифікації громадян України, а також поча-
ток випуску документів для виїзду за кордон з 
електронним носієм біометричної інформації, 
тобто виробництво біометричних закордон-
них паспортів є однією з умов для набуття 

безвізового режиму України з країнами ЄС.
Національним планом із виконання Плану 

дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму з Україною, затвердженим 
Указом Президента України № 494 від 22 квітня 
2011 року, запровадження в Україні проїзних 
документів із електронним носієм біометричної 
інформації визначено пріоритетним напрямком.

У зв’язку з цим, Верховною Радою України  
розглядається відповідний законопроект, який 
передбачає запровадження документів, що 
посвідчують особу та підтверджують грома-
дянство України, які міститимуть безконтактні 
електронні носії інформації.

Власне, виготовити паспорт із біометричними 
даними - тільки початок цієї роботи. Пристроями, 
які будуть зчитувати інформацію із біометричних 
паспортів, повинні бути обладнані всі зацікавлені 
організації та відомства, зокрема, Держприкор-
донслужба, органи внутрішніх справ, податкові 
служби та інші підрозділи.

Також, хотіли би привернути увагу грома-
дян України, які через свої релігійні або інші 
переконання відмовляються від прийняття 
ідентифікаційного номера про зміну процедури 
отримання відповідної відмітки у паспорті грома-
дянина України.

Наразі, органи внутрішніх справ припинили 
внесення відміток у паспорти громадян України 
щодо відмови від ідентифікаційного коду, а за-
значену процедуру проводять органи Державної 
податкової служби України. 

www.dmsu.gov.ua

Рыбалова С.Д.,
члена редакционной коллегии 

газеты «Миграция» 
УВАЖАЕМЫЙ 

Семен Давидович!
Поздравляем Вас с Юбилеем и желаем Вам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и благо-
получия, осуществления всех Ваших надежд и жела-
ний.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
Шейбута В.В., 

Первого заместителя председателя 
государственной миграционной службы Украины

УВАЖАЕМЫЙ
Виктор Владимирович!

Поздравляем Вас с Днем Рождения! Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в решении возложенных на 
Вас ответственных задач по созданию Государственной ми-
грационной службы Украины по европейским стандартам.



Всеукраїнські проекти
3серпень 2011 р.

Ф о н д  Р и н а т а  А х м е т о в а 
« Р а з в и т и е  У к р а и н ы »  о т -
к р ы л  н о в ы й  Ц е н т р  л у ч е -
в о й  т е р а п и и  в  Р о в е н с к о м 

о б л а с т н о м  о н к о л о г и ч е -
с к о м  д и с п а н с е р е

В открытии Центра приняли 
участие: Виктор Янукович, Пре-
зидент Украины; Александр Ани-
щенко, Министр здравоохранения 
Украины; Игорь Седаков, главный 
внештатный онколог МОЗ Украи-
ны; Григорий Максимьяк, главный 
врач Ровенского областного онко-
логического диспансера; Анатолий 
Заболотный, директор Благотво-
рительного фонда Рината Ахме-
това «Развитие Украины».

Новый центр оснащен обо-
рудованием, купленным в рамках 
программы «Рак излечим» фон-
да Рината Ахметова «Развитие 
Украины».

В состав оборудования входит: 
высокоэнергетический линейный 
ускоритель, 16-срезовый компью-
терный томограф, комплект обо-
рудования для позиционирования 
и иммобилизации пациента, до-
зиметры и др. Общая стоимость 
оборудования составляет 22,2 
млн. грн.  Дополнительно Фонд 
обеспечивает модернизацию обо-
рудования для контактной лучевой 
терапии диспансера.

В Ровенском онкологическом 
диспансере созданы условия для 
эффективной работы радиоло-
гической службы и для создания 
лучших по мировым стандартам 
практик своевременного выявле-
ния и лечения онкологических за-
болеваний. Специалисты Центра 
лучевой терапии Ровенского он-
кологического диспансера прошли 
первые этапы обучения, как на 
рабочем месте, так и за рубежом 
в современных европейских клини-
ках. Для пациентов диспансера вы-
дано 6 справочных брошюр, инфор-
мирующих их о различных этапах 
прохождения лечения.

В ближайшее время Фонд пла-

нирует подключить Ровенский об-
ластной онкологический диспансер 
к телемедицинской сети в Украине. 
Благодаря этому специалисты по-
лучат возможность дистанционно 
сотрудничать с коллегами из других 
городов Украины и ведущими ино-

странными клиниками, а пациенты 
получат возможность дистанцион-
ных консультаций лучших специали-
стов Украины и зарубежных кли-
ник.

Виктор Янукович, Президент 
Украины: «Открытие этого цен-
тра в очередной раз показывает, 
что когда мы вместе, когда объеди-
няем усилия, мы можем добиваться 
результатов. Это оборудование, 
которое здесь установлено, самое 
современное, а специалисты, кото-
рые здесь будут работать, прошли 
обучение в зарубежных лечебных 
учреждениях».

Анатолий Заболотный, дирек-
тор фонда Рината Ахметова «Раз-
витие Украины»: «Сегодня мы от-
крыли в Ровно современный центр 
лучевой терапии, что стало воз-

С 1995 года в Украине официально объявлена эпи-
демия туберкулеза. Сегодня ситуация несколько стаби-
лизировалась, но уровень заболеваемости по-прежнему 
значительно превышает допустимый эпидемиологиче-
ский порог. Каждый час от туберкулеза умирает один 
человек и еще четыре заражаются этим смертельным 
вирусом.

К сожалению, не обошел он стороной и Николаевскую 
область. 19 августа в конференц-зале Николаевской об-
ластной государственной администрации состоялось 
подписание меморандума о взаимопонимании и сотруд-

ничестве между областным советом, областной государственной администрацией и 
Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Этот документ был подписан в рамках 
реализации программы фонда «Остановим туберкулез в Украине», которая осущест-
вляется при поддержке Глобального фонда для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, ту-
беркулеза и малярии.

В ходе реализации меморандума основными направлениями и задачами сотруд-
ничества Николаевской области и Фонда Рината Ахметова станут: эффективно рабо-
тающая национальная и региональная программы по борьбе с эпидемией туберкулеза; 
лабораторная диагностика данного заболевания; улучшение кадрового потенциала 
фтизиатрической службы; качественное лечение сочетанного заболевания туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекции.

В мероприятии приняли участие председатель облгосадминистрации Николай Кру-
глов, председатель областного совета Игорь Дятлов, директор Фонда Рината Ахметова 
«Развитие Украины» Анатолий Заболотный, начальник управления здравоохранения 
ОГА Светлана Хотина, председатель постоянной комиссии областного совета по во-
просам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства и развития зон 
отдыха Виктор Видяпин, начальник Николаевского городского управления здравоохра-
нения Лариса Дергунова, главный врач областного противотуберкулезного диспансера 
Павел Георгиев и другие. 

Анна НИКУЛИНА
Фото пресс-службы Николаевского облсовета

Бороться,  чтобы победить

можным благодаря эффектив-
ной работе в рамках договора о 
государственно-частном пар-
тнерстве. Фонд закупил полный 
комплект современного оборудо-
вания, а именно: высокоэнерге-
тический линейный ускоритель и 
16-срезовый компьютерный то-
мограф для своевременной диа-
гностики и планирования лучевой 
терапии и др. Мы уверены, что 
центр станет примером пациен-
тоориентированности, и в самые 
короткие сроки мы сможем вне-
дрить лучшие мировые практики 
лечения и диагностики онкоболь-
ных».

Справка:  Программа «Рак из-
лечим. Своевременная диагности-
ка и лечение онкологических забо-
леваний». Первый и единственный 
в Украине масштабный всеукра-
инский проект по поддержке го-
сударственной системы оказания 
помощи онкологическим больным. 
Данный проект - это самая боль-
шая инвестиция в размере 315 млн. 
грн. в развитие государственной 
онкологической службы Украины. 
Проект направлен на создание 
условий для эффективной работы 
государственной онкологической 
службы и улучшения качества ди-
агностики и лечения онкобольных 

при помощи современного обору-
дования и внедрения передового 
опыта лечения рака. Цель про-
екта внедрить мировой уровень 
диагностики и лечения онкологи-
ческих заболеваний в Украине.

Миссия Фонда - Благотвори-
тельный фонд «Развитие Украи-
ны» создает фундамент для 
успешного и устойчивого разви-
тия украинского общества, ин-
вестируя в образование будущих 
поколений, здоровье нации, сохра-
нение и развитие украинской куль-
туры.

Направления деятельности: 
современное образование и воспи-
тание, здоровье нации, культурное 
наследие, адресная помощь.

 Пресс-служба
 фонда Рината Ахметова

«Развитие Украины»

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»

Фонд Рината 
Ахметова «Раз-
витие Украины» 
присоединяется 
к празднованию 
155-летия со 
дня рождения 
Ивана Франко

Пресс-релиз  г. Киев 26 августа 
2011 года

28 августа на родине Ивана Фран-
ко в с. Нагуевичи, Дрогобычского 
района, Львовской области состоит-
ся празднование 155-летия со Дня 
рождения одного из величайших 
украинских поэтов, интеллектуалов, 
политиков и философов.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» присоединяется к 
празднованию 155-летия со дня рождения Ивана Франко

Фонд Рината Ахметова присоеди-
няется к празднованию и оказывает 
финансовую поддержку в размере 
800 тыс. грн. для обустройства ме-
мориальной дорожки поэта вблизи 
музея Франко. Таким образом фонд 
выражает почтение интеллектуаль-
ному и творческому наследию писа-
теля, а также стремится дать толчок 
к дальнейшему развитию музея в 
Нагуевычах.

Анатолий Заболотный, директор 
фонда Рината Ахметова «Разви-
тие Украины»: «Одна из наших це-
лей - развитие новаторских идей в 
украинской культуре и, в частности, 
в сфере музейного дела. Поддерж-

ка мемориального музея Ивана 
Франко в Нагуевичах имеет для 
нас двойное значение: прежде 
всего, мы пытаемся продемон-
стрировать, насколько важна 
традиция, связанная с именем 
Франко. С другой - нельзя забы-
вать, что сам Франко был вели-
ким новатором, следовательно, 
эта фигура может быть символом 
не только традиции, а также инно-
вации. В том числе, и инновации 
в музейной сфере. Поэтому нас и 
заинтересовало предложение о 
поддержке музея в Нагуевичах, 
и мы решили приобщиться к юби-
лейным празднованиям».

В Крыму усиливается работа по снижению за-
болеваемости туберкулезом

В Крыму готовится подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между Советом министров ав-
тономии и благотворительным фондом 
Рината Ахметова «Развитие Украины» 
для реализации программы «Снижение 
заболеваемости туберкулезом в Украи-
не за счет расширения и улучшения до-
ступа к высококачественным услугам по 
профилактике и лечению туберкулеза».

В Министерстве здравоохранения Ав-
тономной Республики Крым состоялась 
встреча с представителями Фонда – ру-
ководителем программы «Остановим 
туберкулез в Украине» при поддержке 
Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/
СПИДом, туберкулезом и малярией и ру-
ководителем отдела лечения и диагно-
стики этой же программы. В ходе встре-
чи были подняты вопросы подготовки 
Меморандума и начала реализации про-
граммы, рассчитанной на 5 лет.

На встрече с первым заместите-
лем министра здравоохранения АРК 
Федором Михайлюком Татьяна Билык 
сообщила, что на сегодняшний день, 

благодаря подписанию грантового со-
глашения с Глобальным Фондом, Фонд 
располагает финансовыми ресурсами, 
которые в Крыму можно направить на 
улучшение диагностики заболевания и 
предотвращение смертности от тубер-
кулеза.

В рамках улучшения диагностики 
туберкулеза предусмотрены поставки 
современного лабораторного обору-
дования, препаратов и обучение спе-
циалистов фтизиатрической службы, в 
том числе лабораторных специалистов, 
международным стандартам лечения и 
диагностики туберкулеза. В целях по-
вышения качества лечения туберкуле-
за программой предусмотрена закупка 
препаратов для лечения больных, у 
которых выявлены формы туберкуле-
за, устойчивые к антибиотикам, осна-
щение фтизиатрических учреждений 
современными системами вентиляции 
средствами индивидуальной защиты 
медицинских работников. Будет обе-
спечено лечение и социальная под-
держка людей, для которых по разным 
причинам не доступна медицинская 
помощь. В рамках указанной програм-
мы предусмотрена поддержка системы 
здравоохранения, проведение широко-
масштабных информационных и адво-
кационных мероприятий среди руково-
дителей, которые принимают решения. 
Эти и другие важные мероприятия, за-
планированные в рамках программы, 
направлены на снижение смертности 
от ТБ и снижение новых случаев.

Пресс-служба БФ «Развитие Украины»

Учредитель Благотворительного Фонда «Развитие Украины» Ринат Ахметов от-
кликнулся на инициативу Президента Украины Виктора Януковича по ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы и принял решение выделить 1 млн. долларов на 
обеспечение проекта «Укрытие» - достройку саркофага на 4-м блоке ЧАЭС.

«Проблема ядерной безопасности - это проблема жизни и смерти, проблема буду-
щего Украины. Ее необходимо решить в первую очередь. Саркофаг на 4 блоке должен 
быть достроен», - сказал Ринат Ахметов.

Пресс-служба БФ «Развитие Украины»
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7 липня у Готелі Інтерконтиненталь Київ 
відбувся Установчий З'їзд Всеукраїнського 
правозахисного руху «Україна без нацизму». 
Очолив нову організацію Преший Президент 
Украіни - Л.М. Кравчук. До складу правління 

нової організації увійшли: А.М. Гаджаман - Го-
лова правління, С.М.Стукальський -голова 
спостережної ради, члени правління народні де-
путати України С.Р. Гриневецький, В.А.Бондик, 
Д.О.Шенцев, М.Г.Луцький, А.Д. Аванесян Голо-
ва національно-культурних громад України, А.І. 
Монастирський Президент Єврейського Форуму 
України.

Відкриваючи з'їзд, Перший Президент України 
Л.М.Кравчук заявив: «Добре те, що ми зібралися 

на  з'їзді засновників організації «Україна без на-
цизму» з такого дуже важливого, дуже серйоз-
ного світового значення питання, як нацизм,. 
В глобальному світі Україна належить до тих 
держав, які шукають своє місце. Вона молода, її 
часто називають державою молодої демократії. 
І це правильно. Вона хоче знайти своє місце не 

тільки в науково-технічних, економічних сфе-
рах, а і в гуманітарній. Я відношу проблему, яку 
ми сьогодні обговорюємо, до гуманітарних про-
блем кожної нації і світової спільноти в цілому. 
Це добре, що рух «Світ без нацизму», який 
розгортається, підтримується все більше і більше»

Вітаючи об'єднання антифашистів України, 
Президент Міжнародного Правозахисного Руху 
«Світ без нацизму», який об'єднує більше 200 
правозахисних організацій з 43 країн світу,  Борис 
Ісаакович Шпігель заявив : «для того щоб виграти 
битву з нацизмом нобхідно створити авторитетне 
співтовариство і навчитися працювати з владними 
структурами самих різноманітних країн світу». 
Саме головне, за його словами, це боротьба за 
нове покоління. «Наше завдання – підкреслив Б.І. 
Шпігель, - виграти у нацистів битву за молодь»

В залі були присутні ветерани Великоі 
вітчизняної війни, люди які були в'язнями гетто 
і концтаборів, посли і дипломати 17 країн, пред-
ставники громадських організацій, представники 
обласних і міських адміністрацій України, діячі 
культури.

Серед молодих лідерів руху на з'їзді виступи-
ли Представниця України на Євробаченні 2010 
р. Альоша, Чемпіон Європи 2001 р., Призер Куб-
ку Світу 2005 р. з боксу, багаторазовий чемпіон 
України Міхєєнко Віталій, Чемпіон Євразіі з 
кікбоксингу серед професіоналів Сергій Лихман.

 Також на з'їзді виступили Радник Президен-
та України В.С. Журавський, з привітанням від 
Блажейнешого Метрополіта Києва і Всія України 
УПЦ Володимира протоєрей секретар Метрополіі 
УПЦ Віталій Косовський, голова Правозахис-

ного руху « Америка без нацизму», начальник 
міграційної служби Закарпатської областьі, 
народні депутати України, представники Кабінету 
Міністрів України.

На сьогодні Рух обєднує більше 50 провідних 
правозахисних організацій з усіх регіонів України.

ЗАЯВА
Міжнародний правозахисний рух «Світ без 

нацизму», створений рік тому у Києві, вже довів 
актуальність та ефективність своєї діяльності. 
Це обумовлює необхідність створення аналогічної 
всеукраїнської організації.

Ми створюємо її, зокрема враховуючи 
матеріали, оприлюднені у тижневику «2000», 
який у статті «Право на разжигание» (№10, 11-
17.3.2011) зазначає: «Опубликованные недавно ма-
териалы очередного из ежегодных исследований, 
проводимых Институтом социологии НАН с 1992-
го, фиксируют тревожные тенденции — сниже-
ние этнической терпимости (толерантности), 
нарастание ксенофобии в нашем обществе, увели-
чение дистанции между этносами.

Если в 1992 г. допустить русских в качестве 
членов семьи или близких друзей были согласны 
63,4%, а в 1998-м — даже 75% опрошенных, то к 
2010 г. доля таких упала до 44,2%. Еще более раз-
ительные изменения отмечаются в отношении к 
евреям, цыганам, представителям некоторых дру-
гих национальностей. Сегодня тех, кто предпочел 
бы вообще не допустить евреев в страну (12,7%), 
почти в полтора раза больше, чем согласных при-
нять их в качестве членов семьи или близких дру-
зей». 

У Рекомендаціях за підсумками роботи 4-ї 
Пленарної сесії «Ентонаціональні спільності 
і держава: українські реалії та міжнародний 
досвід» (Київ, 29.03.2011) зазначається: «Все 
більш гострою й актуальною з точки зору май-
бутнього української державності стає пробле-
ма ксенофобії, як прояву етнічної, релігійної та 
політичної нетерпимості, а часто й ненависті.

Учасники конференції висловлюють 
занепокоєність тим, що насильство, ворожість 
та ксенофобія набувають ознак організованої 
діяльності й входять у молодіжну моду, а також 
тим, що ксенофобія стає дедалі поширенішою 
політичною технологією. Українські політики 
найчастіше обирають об’єктами ксенофобії 
мову, ідеологію, ставлення до Росії, вектор 
зовнішньополітичного розвитку країни, тлумачен-
ня історії України.

На думку учасників конференції сьогодні 
Україна практично беззахисна перед поширенням 
ксенофобії й ненависті, оскільки законодавча база 
не дозволяє її зупинити або запобігти їй».

В Україні протягом тривалого часу 
демократичні сили намагаються протистоя-
ти розпалюванню міжнаціональної ворожнечі. 
Їх діяльність не дає необхідного ефек-
ту через складність використання ст.. 161 
Кримінального кодексу України, за якою мають 
нести відповідальність винні у розпалюванні 
міжнаціональної ворожнечі. Ця складність, зокре-
ма, обумовлена відсутністю в Україні офіційних 
експертів у сфері етнополітики і, зокрема, 
міжнаціональних відносин.

Усі заходи, начебто спрямовані проти націонал-
шовіністів (наприклад, рейди Головного управління 
Києва у справах національностей і релігій) жод-
ного ефекту не дають. Тим часом шовіністична 
література поширюється у центрі Києва, на 
Залізничному вокзалі, на ринку «Петрівка» і т.і. 
Діють шовіністичні сайти Лалака, Зеркалова 
тощо. Генеральна прокуратура відмовляється по-
рушувати справи за ст.. 161 КК України. Причи-
ною цього є, зокрема те, що в державі досі немає 
офіційних експертів з межнаціональних проблем.

Відомо, що визначені експерти з різних га-
лузей зазначені у наказі Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998, № 53/5 «Про затверджен-
ня інструкції про призначення і проведення судових 
експертиз і експертних досліджень та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки 
і призначення судових експертиз і експертних 
досліджень». Але у зазначеному наказі відсутня 
сфера етнополітики і, зокрема, міжнаціональних 
відносин, а також не визначені відповідні експер-
ти. Проте Міністерство юстиції, не зважаючи на 
депутатський запит та звернення правозахисної 
організації, відмовляється вносити зміни до зазна-
ченого наказу.

Ще однією проблемою є подолання штучних 
перепон у розвитку Національного історико-
меморіального заповідника «Бабин Яр», 70-річчя 
трагедії якого ми будемо незабаром відзначати. 
Досі навіть не розроблений Генеральний проект 
Заповідника хоч, что у відповіді (3713/0/2-11 від 
06.04.2011) на депутатський запит В.О.Демянчук 
прем’єр-министр М.Я.Азаров писав: «У держав-
ному бюджеті України на 2011 рік Міністерству 
культури за бюджетною програмою 1801460 
“Функціонування національних історико-
меморіальних заповідників” передбачено видатки 
у розмірі 320 тис. гривень на розроблення гене-
рального плану розвитку Національного історико-
меморіального заповідника “Бабин Яр”». До зазна-
чено Генпроекту необхідно включити:

-Науково-просвітницький центр «Спадщи-
на» (проект зайняв перше місце на конкурсі та 
подтриманий лідерами єврейських організацій 
України [див. «Еврейский обозреватель», №13/32, 
июль, 2002]); 

- пам’ятник жертвам погромів (їх ховали на 
цвинтарі поблизу пам’ятника «Менора» [див. «Га-
зету по-киевски», 19 октября 2005]).

Це тільки окремі проблеми, з тих, що стоять 
перед нашим рухом. І ми

докладемо усіх зусиль, щоб в Україні ліквідувати 
неонацизм та забезпечити міжнаціональну, 
міжрелігійну та соціальну злагоду. 

ЗВЕРНЕННЯ
Всеукраїнського правозахисного 

з'їзду «Україна без нацизму»
«ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ШИ-

РОКОГО АНТИНАЦИСТСЬКОГО І АНТИ-
ФАШИСТСЬКОГО РУХУ УКРАЇНИ».

Учасники Всеукраїнського право-
захисного з'їзду «Україна без нациз-
му», усвідомлюючи відповідальність 
за збереження світу в усьому світі і 
добросусідства між представниками 
різних націй, країн, конфесій, розділяючи 
цінності, сформульовані у Всезагальній 
декларації прав людини, зберігаючи їх для 
теперішнього і майбутнього поколінь.

Розвиваючи і продовжуючи рішення 
завдань, поставлених міжнародними 
конференціями у Берліні (грудень 2010 
року), у Ризі (березень 2010 року), у Києві 
(червень 2010 року), у ході яких сформу-
валась ідея і була заснована організація 
Міжнародний правозахисний рух «Світ без 
нацизму»,

Виражаючи занепокоєність і 
заклопотаність реанімацією загрози неона-
цизму і рішучість протидіяти цим проце-
сам.

Констатуючи багатоманітність його 
форм і аргументів, які застосовуються у 
широкому діапазоні від апології нацизму 
і колабораціонізму, до спотворення історії 
певних країн і історії Другої світової війни, 
що поклала кінець нацистській загрозі XX 
століття.

Розцінюючи неонацистську загрозу як 
одну з головних загроз цінностям гуманізму, 
демократії, соціальній справедливості і 
міжнародній солідарності.

Заявляють про необхідність організації 
широкого антинацистського і антифа-
шистського об'єднання, усіх розсудливих 
сил України і правозахисний рух «Україна 
без нацизму.

Учасники Всеукраїнського правозахис-
ного з'їзду «Україна без нацизму» вважа-
ють актуальним і важливим створення умо-
ви для діалогу і консолідації міжнародної 
суспільності на захист актуальності і не 
скороминущого значення вердикту Нюрн-
берзького трибуналу, що засудив нацизм, 
і пропонують: підтримувати прагнен-
ня до взаємодії і діалогу різноманітних 
політичних сил, надаючи новий вимір пра-
возахисному руху, розширюючи його ряди.

Підтримувати резолюцію ООН 
«Неприпустимість певних видів практики, 
які сприяють ескалації сучасних форм ра-
сизму, расовій дискримінації, ксенофобії і 
пов'язаній з нею нетерпимості», яка була 
прийнята у 2008 році і яка засуджує, зокре-
ма, прославляння нацистського минулого, 
нацистського руху і неонацизму.

видавати на основі дослідницької робо-
ти і моніторингу «Білу книгу сучасного на-
цизму».

Установчий З'їзд 
Всеукраїнського 

правозахисного руху 
«Україна без нацизму»
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ЗВЕРНЕННЯ
Всеукраїнського правозахисного 
з'їзду «Україна без нацизму»
«До парламентаріїв України»

Історія нацизму однозначно свідчить, що 
першою його жертвою ставали повноцінні 
інститути представницької демократії- пар-
ламенти.

Сьогодні ці інститути нерідко неприпу-
стимо використовуються як інструменти 
легітимації і легітимізації у тій або іншій мірі 
різноманітних проявів нацизму, приймаються 
рішення з ревізії і фальсифікації історії, прий-
маються політичні рішення, які полегшують 
виникнення і розвиток паростків нацизму у 
нових, видозмінених формах.

Законодавство не повинно залишати 
проміжків для потурання нацизму, для 
апології його союзників. Ми закликаємо 
українських парламентаріїв стати авангар-
дом боротьби з нацизмом, формувати правові 
основи, які роблять неможливим розвиток на-
цизму, використовуючи його правову державу, 
демократичні права і свободи у власних цілях. 
Міжнародні інститути міжпарламентського 
співробітництва повинні стати не лише 
школою розповсюдження досвіду бороть-
би з нацизмом, але діючими штабами бо-
ротьби з нацизмом, вивести координацію і 
співробітництво на новий рівень, адекватний 
сьогоденним викликам і погрозам.

Ми звертаємось до депутатів Верховної 
Ради України, депутатів міських і облас-
них законодавчих зборів з пропозицією у 
найкоротші строки розробити і прийня-
ти законодавчі акти, що забороняють 
реєстрацію і діяльність політичних і 
суспільних організацій, і які мають расистсь-
ку і нацистську спрямованість. Необхідно 
також вивести у діюче українське законодав-
ство «Про ЗМІ» розділу про неприпустимість 
розміщення матеріалів нацистського, ксено-
фобного, антисемітського змісту у засобах 
масової інформації.

РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнського правозахисно-

го з'їзду «Україна без нацизму»
Ми, учасники конференції, що 

представляємо політиків, учених, ветеранів 
війни, громадських діячів, депутатів рад 
різних рівнів, представників місцевого са-
моврядування, в'язнів гетто й концтаборів, 
дослідників (наукових співробітників), 
журналістів, діячів культури, релігії, всі 
регіони України, констатуємо, що через 70 
років після початку Другої світової війні й 
65 років після завершення Нюрнберзького 
процесу не викоренено прояви нацизму у 
світі. Нажаль є вони і в Україні. 

Це виражається:
1. У підвищенні в Україні активності 

громадських і політичних організацій 
(партій), що сповідують расизм, на-
цизм, релігійну ненависть, ксенофобію, 
дискримінацію на основі походження, куль-
тури й мови.

2. У збільшенні інцидентів і злочинів 
на ґрунті расизму й ксенофобії за участю 
формальних і неформальних угруповань 
фашистського спрямування, жертвами 
яких стають ветерани ВВВ, представники 
національних, релігійних, мовних меншин, 
а також у підтримці деяких із цих угрупо-
вань представниками офіційної влади окре-
мих регіонів країни.

3. У героїзації колабораціоністів, які 
воювали на боці гітлерівської Німеччини й 
брали участь у масовому знищенні мирного 
населення України, та які причетні до у Го-
локосту

4. У паплюженні пам'ятників поле-
глим борцям проти нацизму, учасникам боїв 
із гітлерівцями, антифашистам.

5. У викривленні історичної правди й 
фальсифікації історії на політичному, дер-
жавному й міждержавному рівнях, а також 
у науковому середовищі, в ході освітнього 
процесу у вищих і середніх навчальних за-
кладах і в засобах масової інформації.

Ми вважаємо:
• що ці прояви нацизму, що відроджується, 

суперечать ст. 4 Міжнародної конвенції про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
(1966 р.), що засуджує «усяку пропаган-
ду йусі організації, що засновані на ідеях 
або теоріях переваги однієї раси або групи 
осіб певного кольору шкіри або етнічного 
походження, або які намагаються виправ-
дати або заохочують расову ненависть і 
дискримінацію в якій би то не було формі», 
і є наслідком зловживання правом на свобо-
ду слова, мирних зборів і асоціацій, а також 
правом на свободу переконань і на вільне 
вираження цих переконань та іншими права-
ми, передбаченими Загальною декларацією 
прав людини;

• що ці факти ображають пам'ять 
жертв нацизму, жертв злочинів проти 
людяності. Ці факти ображають і тих, хто 
боровся з нацистською Німеччиною та її 
союзниками у лавах регулярних частин 
антигітлерівської коаліції, у партизанських 
загонах, а також пам'ять тих, хто кував пере-
могу в тилу;

• що ці суспільні процеси, наявні 
в Україні, отруюють свідомість молоді, 
ведуть до ескалації сучасних форм ра-
сизму, ксенофобії й пов'язаної з ними 
нетерпимості, ведуть до подальшого 
збільшення чисельності екстремістських 
угруповань;

• що фальсифікація історії, 
спроби перегляду підсумків в і й н и , 
героїзація нацистських злочинців і 
колабораціоністів часто використовується 
недобросовісними політиками як інструмент 
політичної боротьби різних політичних сил;

• що всі вищеперераховані факти 
ведуть світ до донюрнберзької моралі, до 
відмови від рішень Міжнародного трибуна-
лу 1946 року, які сформували основи сучас-
ного міжнародного права: відсутність строку 
давності за злочини проти людяності, виз-
нання злочинними всіх есесівських форму-
вань, визнання наявності в нацистів планів 
«остаточного вирішення» єврейського пи-
тання, заборону на діяльність нацистських 
організацій тощо;

• що всі вищеперераховані факти 
створюють реальну загрозу демократичним 
цінностям.

Виходячи з вищевикладеного й беручи 
до уваги міжнародні правові норми в галузі 
прав людини, Статут і Вирок Міжнародного 
військового трибуналу в Нюрнберзі, а та-
кож резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 
«Про неприпустимість певних видів прак-
тики, які сприяють ескалації сучасних форм 
расизму, расової дискримінації, ксенофобії 
й пов'язаної з ними нетерпимості», ми 
закликаємо всі країни світу:

• прийняти закони, спрямовані про-
ти існуючої практики реабілітації воєнних 
злочинців і нацизму як ідеології, для чого 
рекомендувати Верховній Раді України, об-
ласним і міським законодавчим зборам ви-
робити відповідну законодавчу базу;

• забезпечити неухильне застосуван-
ня положень національного кримінального 
законодавства, згідно з якими скоєння 
злочинів за мотивами й у цілях, пов'язаних з 
расизмом і ксенофобією, з дискримінацією 
за ознакою релігії, етнічного й географічного 
походження людини, її культури й мови, 
з розпаленням національної й релігійної 
ворожнечі є обтяжуючими обставинами, що 
тягнуть за собою більш суворі заходи пока-
рання;

Оголосити поза законом:
- будь-яке поширення ідей, що 

ґрунтуються на расовій і етнічній перевазі, 
що припускають дискримінацію за ознакою 
релігії, мови, культури й географічного по-
ходження людини, а також спрямованих 
на розпалення національної й релігійної 
ворожнечі;

- усі організації, що підтримують й по-
ширюють подібні ідеї;

- надання фінансової й інших видів допо-
моги таким організаціям;

II. У ГАЛУЗІ ОСВІТИ, НАУКИ Й 
КУЛЬТУРИ, А ТАКОЖ МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ:

• забезпечити можливість одержання 
державної освіти для молоді з числа компак-
тно проживаючих національних меншин на 
їхній рідній національній мові, не допуска-
ти дискримінації в культурній сфері;

• ввести в освітні програми середньої 
й вищої школи стандартні навчальні курси 
з історії 20 століття й, насамперед, історії 
Другої світової війни, в основі яких лежали 
б дух і буква Нюрнберзького трибуналу;

• увічнити місця масового поховання 
жертв Голокосту й нацистського геноциду;

• надати державну підтримку ство-
ренню нових і популяризації старих творів 
літератури й мистецтва, що прославля-
ють подвиг воїнів-визволителів - солдатів 
антигітлерівської коаліції;

• надати державну підтримку науко-
вим дослідженням з історії Другої світової 
війни й Голокосту.

III. У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ:
• забезпечити повний соціальний за-

хист ветеранів ВВВ, що звільнили світ від 
нацизму, а також партизан, які боролися з 
фашизмом у тилу ворога;

IV. У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ:
• забезпечити державну підтримку 

тим неурядовим організаціям, діяльність 
яких спрямована на боротьбу з відродженням 
нацизму, з расизмом і дискримінацією на 
основі географічного походження людини, 
її віросповідання, мови й культури;

надати підтримку тим інститутам грома-
дянського суспільства, які:

- здійснюють моніторинг проявів 
неонацизму;

- здійснюють громадський контроль 
за фактами співробітництва окремих дер-
жавних чиновників з ліворадикальними 
екстремістськими організаціями, а також 
із представниками неформальних рухів 
нацистського й ультра націоналістичного 
спрямування;

- мобілізують громадськість до 
протидії нацизму, расизму й зазначеним 
формам дискримінації шляхом роз'яснення 
суті й небезпеки цих явищ, займають-
ся із цією метою видавничою й іншою 
просвітницькою діяльністю.

V. У ГАЛУЗІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ:

• надати підтримку ЗМІ, включаю-
чи інтернет-видання, які роблять внесок у 
боротьбу з нацизмом, расизмом та іншими 
формами дискримінації;

• перешкоджати пропаганді на-
цистських ідей у ЗМІ, особливо в інтернет-
просторі;

• підтримувати поширення засоба-
ми масової інформації антифашистських 
матеріалів;

• перешкоджати популяризації через 
ЗМІ «особливих» і «національних» тракту-
вань історії 20 століття й використанню не-
наукових трактувань історичних фактів як 
підґрунтя для інформаційного протистоян-
ня;

• підтримувати ЗМІ, що чесно, 
об'єктивно й незалежно висвітлюють 
інциденти, пов'язані з діяльністю неона-
цистських та екстремістських організацій.

Ми вважаємо за необхідне здійснювати 
постійне співробітництво організації 
«Україна без нацизму» з регіональними ан-
тинацистськими організаціями світу, коор-
динуючи свою діяльність із Міжнародною 
правозахисною організацією «Світ без на-
цизму».

Ми підтримуємо дії урядів країн світу, 
спрямовані на увічнення пам'яті жертв на-
цизму, високо цінуємо вжиті багатьма дер-
жавами заходи щодо заснування державних 
Днів пам'яті жертв Голокосту.

Ми дякуємо громадським, релігійним 
і правозахисним організаціям за участь у 
підготовці й проведенні Всеукраїнського 
правозахисного з'їзду «Україна без нациз-
му».

ДОКИ МИ РАЗОМ - МИ НЕПЕРЕМОЖНІ!
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ДВОЙНОМУ ГРАЖДАНСТВУ В УКРАИНЕ 
«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?»

5 серпня представники Державної 
міграційної служби України взяли участь  
у круглому столі на тему: «Подвійне 
громадянство в Україні – життєва 
необхідність чи загроза національній 
безпеці», який відбувся в українському 
представництві агенції міжнародної 
інформації «РИА Новости».

Під час розмови було обговорено, які 
існують підстави для набуття та припи-
нення громадянства України, зокрема, 
як оформляється позбавлення грома-
дянства, а також чи є подвійне грома-
дянство загрозою для національної 
безпеки. Представники Державної 
міграційної служби України, посилаю-
чись на законодавство, роз`яснили про-
цедури оформлення набуття та втрати 
громадянства. Була висловлена думка 
про необхідність удосконалення зако-
нодавства з метою запобігання випад-
кам подвійного громадянства, перш за 
все серед осіб, які є державними служ-
бовцями, військовослужбовцями та ма-
ють доступ до державної таємниці.

«В Україні немає офіційної стати-
стики щодо кількості осіб, які мають 

подвійне громадянство», - зазначила 
перший заступник директора Депар-
таменту паспортної роботи і грома-
дянства Державної міграційної служби 
України Тетяна Нікітіна.  Такої статисти-
ки «немає, і в принципі бути не може, 
тому що це інформація, якою володіє 
сам громадянин», -  уточнила вона.

«Державні органи України можуть 
звернутися із запитом до інших країн з 
приводу встановлення громадянства 
тієї чи іншої особи, але, як правило, у 
наданні такої інформації відмовляють, 
оскільки за законодавством цих 
країн така інформація належить до 
інформації персонального характеру, 
яка захищається державою. Перевірити 
ці факти практично ніколи неможливо», 
- сказала Тетяна Нікітіна.

Крім цього, Нікітіна повідомила, що 
фахівці готують законопроект, яким 
планується врегулювати питання про 
подвійне громадянство. У 2010 році 
такий законопроект вже було розробле-
но і прийнято парламентом у першому 
читанні. Однак  в цілому він так і не був 
прийнятий.

www.dmsu.gov.ua

Відбувся круглий стіл на тему: «Подвійне гро-
мадянство в Україні – життєва необхідність чи 

загроза національній безпеці»

Ни Леонид Черновецкий, 
ни тысячи украинцев не по-
несут ответственность 
за то, что имеют двойное 
или множественное граж-
данство, так как такая 
ответственность не преду-
смотрена в украинском зако-
нодательстве.

Об этом в эксклюзивном 
комментарии LB.ua расска-
зал народный депутат из 
фракции БЮТ Виктор Швец.

«Двойное гражданство 
сейчас у 200-250 тысяч укра-
инцев», – поделился он.

«И если от двойного граж-

2 5 0  т ы с я ч  у к р а и н ц е в  и м е ю т  д в о й н о е  г р а ж д а н с т в о
данства на бытовом уровне 
нет никакого вреда, то чи-
новник с двумя паспортами 
может быть очень опасен», 
– уверен нардеп.

«Политик или чиновник 
может быть допущен к го-
сударственной тайне, более 
того: он может совершить 
преступление в Украине и 
переехать в РФ или Израиль, 
эти страны согласно своим 
конституциям не выдают 
своих граждан другим госу-
дарствам».

Кроме того, нардеп заве-
рил, что в Украине нет ни-

Мэр Киева Леонид Черновецкий 
и его жена Алина Айвазова уже 17 

Черновецкий уже 17 лет имеет двойное гражданство?
лет являются гражданами Израиля.

Об этом пишет израильское изда-
ние IzRus.

Согласно информации, содержа-
щейся в базе данных МВД, Леонид 
Черновецкий и его супруга Алина Ай-
вазова репатриировались в Израиль 
5 октября 1994 года.

Оба имеют стандартные израиль-
ские удостоверения личности, их но-
мера есть в распоряжении редакции 
портала IzRus.

По данным на июль 2011 года, Чер-
новецкий прописан на одной из улиц 
Северного Тель-Авива. 

Депутат Верховной Рады 
Геннадий Москаль выступа-
ет за разрешение двойно-
го гражданства в Украине.

«Власти следует на 
официальном уровне при-

Депутат предложил разрешить в Украине двойное гражданство
знать, что одно гражданство 
в Украине есть только де-
юре, де-факто в нашей стра-
не давно существует двойное 
гражданство», - заявил он.

«Миллионы наших со-
отечественников, которые 
по разным причинам выеха-
ли в Европейский Союз, 
США, Канаду, Израиль и 
другие уголки мира, давно 
получили гражданство этих 
стран, одновременно не от-
казавшись от украинского па-
спорта», - считает Москаль.

При этом он назвал «бредо-
вой» такую аргументацию со-

Владимир Алексеев. 
В1996 году я в гачестве народ-

ного депутата учавствовал в при-
нятии конституции.

Что касается права на двойное 
гражданство, которых якобы лиши-
ла украинцев Конституция, хочу 
отметить: не лишала нас Конститу-
ция такого права — да и не могла 
этого сделать, поскольку согласно 
ст. 22 «при принятии новых и вне-
сении изменений в существующие 

Д в о й н о е  г р а ж д а н с т в о  в  Ук р а и н е  —  л е г а л ь н о

Заступник голови Верховної 
Ради України Микола ТО-
МЕНКО ініціюватиме зміни до 
законів про заборону реєстрації 

То м е н к о :  « п о д в і й н е  г р о м а д я н с т в о » 
с т в о р ю є  н е б е з п е ч н у  с и т у а ц і ю

кандидатами у депутати всіх 
рівнів осіб з подвійним грома-
дянством та відповідно заборо-
ну обіймати посади в органах 
державної влади особам, що ма-
ють подвійне громадянство.

М.ТОМЕНКО назвав небез-
печною ситуацію, що склала-
ся із стимулюванням багатьма 
країнами, особливо сусідами 
України, надання паспортів та 
другого громадянства громадя-
нам України. 

www.unian.net

Как пояснил источник в компе-
тентных органах, Черновецкий ре-
патриировался в Израиль в полном 
соответствии с Законом о возвра-
щении, т.к. его отец Михаил Ильич 
Черновецкий имел еврейские кор-
ни.

Черновецкий баллотировался на 
пост президента Украины (2004), 
был избран мэром (2006) и являлся 
депутатом Рады уже будучи изра-
ильским гражданином.

Как известно, законом о граждан-
стве в Украине запрещено двойное 
гражданство. 

www.pravda.com.ua

законы не допускается сужение 
содержания и объема существую-
щих прав и свобод». А существо-
вавшая до 1996 г. Конституция 
Украинской ССР предусматривала 
право на двойное гражданство. 
Мало того, подавая заявку на всту-
пление в Совет Европы, Украина 
взяла на себя ряд обязательств в 
части обеспечения и соблюдения 
прав человека. В частности, в При-
ложении к посланию Парламент-
ской Ассамблее Совета Европы от 
27.07.1995 г. относительно разъ-
яснений по некоторым вопросам 
судебно-правовой реформы и обе-
спечения прав человека в Украине 
наше государство обязалось пред-
ложить двусторонние (или много-
сторонние) договоры о двойном 
гражданстве государствам из чис-
ла республик бывшего СССР.

2000.net.ua

хранения запрета на двойное 
гражданство как угрозу приме-
нения другими государствами 
силы на территории Украины 
для защиты своих граждан.

«Так, по данным Мини-
стерства иностранных дел 
Украины, в период с 2007 
года по 2011 год посольство 
Украины в Молдове выдало 
украинское гражданство 6 
907 лицам. При этом нико-
му не приходит в голову, что 
Украина может начать воен-
ные действия против Молдо-
вы для защиты своих граж-
дан», - подчеркнул депутат.

un.ua

каких госинституций, кото-
рые бы выявляли украинцев с 
двойным гражданством.

job-sbu.org

Об этом заявила научный 
руководитель фонда «Демо-
кратические инициативы», 
старший научный сотрудник 
Института социологии На-
циональной академии наук 
Украины Ирина Бекешкина в 
комментарии корреспонден-
ту ГолосUA.

«Двойное гражданство, 
как оказывается всегда по-
том, есть у многих, хотя 
это противоречит закону. И 
уж безусловно люди с двой-
ным гражданством не могут 
быть народными депутата-

Д в о й н о е  г р а ж д а н с т в о  е с т ь  у  м н о г и х  д е п у т а т о в .
ми Украины, потому что это 
противоречит законодатель-
ству Украины», - сказала она.

В частности И. Бекеш-
кина выразила уверенность, 
что некоторые украинские 
депутаты обладают двой-
ным гражданством, так как 
постоянно перебывают за-
границей. В том числе, та-
ким политиком является и Л. 
Черновецкий.

«И я сомневаюсь, что, не 
имея гражданства, это воз-
можно. Но это мои догадки», 
- подытожила эксперт.

Как сообщалось ранее, мэр 
Киева Леонид Черновецкий на 
протяжении 17 лет является 
гражданином Израиля.

www.golosua.com

Конституция и законодатель-
ство Украины не предусматрива-
ют ответственности за наличие 
двойного гражданства. Об этом 
во время пресс-конференции в 
«Обозревателе» рассказала адво-
кат Александра Павленко.

Она пояснила: в Конституции 
нет ни элементов обязательств, 
ни элементов запрета – это про-
сто декларация факта. Имеет-
ся соответствующий закон «О 
гражданстве Украины», приня-

Ответственности за двойное 
гражданство в Украине нет.

тый в 2001 году и не подвергав-
шийся изменениям с момента 
принятия. Как рассказала ад-
вокат, закон также содержит 
«некоторые казуистические, 
чисто юридические формули-
ровки, которые не позволяют 
привлекать человека к ответ-
ственности». Таким образом, 
ответственность за двойное 
гражданство в Украине отсут-
ствует, - заявила Павленко.

obozrevatel.com
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О  н е к о т о р ы х  и з м е н е н и я х  в 
Н а л о г о в ы й  к о д е к с  У к р а и н ы

Державна податкова адміністрація Одеської області інформує, повідомляє, консультує

Закон Украины от 07.07.2011 г. 
№ 3609-VI «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс Украины 
и некоторые другие законодатель-
ные акты Украины по совершен-
ствованию отдельных норм Нало-
гового кодекса Украины» (далее 
– Закон № 3609), за исключением 
отдельных положений, вступил в 
силу 6 августа.

Законом № 3609 урегулирова-
ны проблемные вопросы, которые 
возникли во время применения 
положений Налогового кодекса. 

В частности, определено, 
что порядок выдачи налогово-
го поручительства определяется 
центральным органом государ-
ственной налоговой службы по 
согласованию с Национальным 
банком Украины, а порядок ее 
регистрации - центральным орга-
ном государственной налоговой 
службы.

Также, наведен порядок в на-
логовых периодах (ст.34). Ранее 
разные статьи НК давали разный 
их перечень. Согласно закону № 
3609, налоговым периодом может 
быть: календарный год; кален-
дарное полугодие; календарный 
квартал; календарный месяц; ка-
лендарный день.

Порядок контроля таможен-
ными органами за уплатой нало-
гоплательщиками налога на до-
бавленную стоимость, акцизного 
налога и экологического налога 
устанавливается общим реше-
нием центрального органа госу-
дарственной налоговой службы 
и специально уполномоченного 
центрального органа исполни-
тельной власти в области тамо-
женного дела.

Понятие «обобщающая 
письменная налоговая кон-
сультация».

Статья 14 дополнена новым 
понятием (пп. 14.1.173) – «обоб-
щающая письменная налоговая 
консультация». 

Это важно, поскольку согласно 
изменениям, внесенным в этой 
связи в ст. 52 и 53 НКУ, централь-
ный орган контролирующего 
органа проводит периодическое 
обобщение налоговых консуль-
таций, которые касаются зна-
чительного количества налого-
плательщиков или значительной 
суммы налоговых обязательств, 
и утверждает приказом обобщаю-
щие налоговые консультации, ко-
торые подлежат обнародованию. 

Налогоплательщик, который 
действовал согласно налоговой 
консультации, предоставленной 
ему в письменной или электрон-
ной форме, а также обобщаю-
щей налоговой консультации, в 
частности, на основании того, 
что в будущем такая налоговая 
консультация или обобщающая 
налоговая консультация была из-
менена или упразднена, не может 
быть привлечен к ответственно-
сти (п. 53.1). 

То есть консультации могут 
быть представлены не только в 
устной или письменной (бумаж-

ной форме), но и в электронной 
форме.

Отчетность в электронной 
форме

Налоговый кодекс дополнен 
положением (п.42.4 ст.42 НКУ), 
которое предусматривает, что с 
налогоплательщиками, которые 
подают отчетность в электронной 
форме, переписка с органами го-
сударственной налоговой службы 
может осуществляться средства-
ми электронной связи в элек-
тронной форме с соблюдением 
требований закона относительно 
электронного документооборота 
и электронной цифровой подпи-
си. 

По требованию налогоплатель-
щика, который получил документ 
в электронной форме, орган госу-
дарственной налоговой службы 
предоставляет такому налого-
плательщику соответствующий 
документ в бумажной форме на 
протяжении трех рабочих дней со 
дня поступления соответствую-
щего требования (в письменной 
или электронной форме) налого-
плательщика.

Достаточным подтверждением 
подлинности документа налого-
вой отчетности, согласно закону, 
является наличие оригинала под-
писи уполномоченного лица на 
документе в бумажной форме или 
наличие электронной цифровой 
подписи налогоплательщика.

Штрафные санкции
Изменены определения по-

нятий «штрафная санкция» (пп. 
14.1.265) и «денежное обязатель-
ство налогоплательщика». Теперь 
штрафная санкция – это плата в 
виде фиксированной суммы и/
или процентов, которая взимается 
с налогоплательщика в связи с на-
рушением им требований налого-
вого законодательства и другого 
законодательства, контроль за со-
блюдением которых возложен на 
контролирующие органы, а также 
штрафные санкции за нарушения 
в сфере внешнеэкономической 
деятельности.

Несколько смягчена налоговая 
ответственность налогоплатель-
щиков. Так, внесены изменения 
в статью 123. Теперь штрафы в 
случае начисления налогового 
обязательства налоговым орга-
ном будут налагаться только при 
определении контролирующим 
органом: суммы налогового обя-
зательства по НДС; уменьшение 
суммы бюджетного возмещения; 
уменьшение отрицательного зна-
чения суммы НДС.

Санция в размере 75% суммы 
налогового обязательства или за-
вышенной суммы бюджетного 

возмещения по НДС, определен-
ных налоговым органом, исклю-
чили

Внесение изменений, направ-
ленных на сближение налогово-
го учета с бухгалтерским

Закон № 3609 дополнил п. 
44.2  ст.42 НКУ новым абзацем, 
по которому налогоплательщики, 
применяющие согласно Закону 
Украины «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности в Укра-
ине» международные стандарты 
финансовой отчетности (далее 
– МСФО), ведут учет доходов и 
расходов по таким стандартам с 
учетом положений НКУ. 

При этом такие налогоплатель-
щики при применении норм НКУ, 
в которых содержатся ссылки на 
положения (стандарты) бухгал-
терского учета, применяют соот-
ветствующие МСФО.

Сегодня, согласно п. 3 ст. 6 За-
кона Украины «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности в 
Украине» банки ведут бухгалтер-
ский учет и составляют финансо-
вую отчетность в порядке, уста-
новленном НБУ в соответствии с 
этим Законом и МСФО.

С 01.12.2012 года, помимо бан-
ков, финансовую отчетность и 
консолидированную финансовую 
отчетность по международным 
стандартам должны будут состав-
лять:

• публичные акционерные об-
щества;

• страховщики;
• предприятия, осуществляю-

щие хозяйственную деятельность 
по видам, перечень которых опре-
делит Кабинет Министров Украи-
ны.

Как известно, налоговая декла-
рация должна быть подписана ру-
ководителем налогоплательщика 
или уполномоченным лицом, а 
также лицом, которое отвечает за 
ведение бухгалтерского учета и 
представление налоговой декла-
рации в орган ГНС. В случае веде-
ния бухгалтерского учета и пред-
ставления налоговой декларации 
непосредственно руководителем 
налогоплательщика такая нало-
говая декларация подписывается 
таким руководителем и лицом, 
которое отвечает за ведение бух-
галтерского учета (п. 48.5.1 НКУ).

Законом № 3609 теперь преду-
смотрено, что достаточным под-
тверждением подлинности до-
кумента налоговой отчетности 
является наличие оригинала под-
писи уполномоченного лица на 
документе в бумажной форме или 
наличие в электронном докумен-
те электронной цифровой подпи-
си налогоплательщика.

Также необходимо обратить 
внимание на то, что Закон № 
3609 установил дополнительные 
критерии признания налоговой 
декларации, которая представ-
ляется по почте или средствами 
электронной связи, неподанной. 
То есть, помимо наличия фактов 
нарушений, установленных п. 
48.3 и 48.4 НКУ, налогоплатель-
щику должен быть отослан пись-
менный отказ налогового органа в 
принятии такой налоговой декла-
рации с указанием причин такого 
отказа (п.49.11 ст. 49). 

Акцизный налог
Действие льготных ставок ак-

цизного сбора на нефтепродукты 
продлено до 1 сентября 2011 года 
(ранее предполагалось продлить 
действие льготных ставок до 31 
декабря 2011 года). Изменения в 
НКУ предусматривают снижение 
акцизов на 50 евро/т для бензина 
и на 30 евро/т для наиболее мас-
совых сортов дизельного топлива 
— до 132 евро/т и 60 евро/т соот-
ветственно. Сжиженный газ про-
должает облагаться акцизом по 
ставкам, введенным в январе 2011 
года (40 евро/t).

Рентная плата за нефть, при-
родный газ и газовый концен-
трат, добываемый в Украине

С 6 августа 2011 года действует 
0 ставка сбора за дополнительный  
объем нефти, природного газа и 
газового концентрата, добытых 
в результате выполнения инве-
стиционных проектов, которы-
ми предусмотрено наращивание 
объемов добычи углеводородного 
сырья. Воспользоваться льгот-
ным налогообложением смогут 
предприятия, в уставном капи-
тале которых не менее 25% при-
надлежит государственным, или 
подконтрольным государству 
компаниям. Кроме того, восполь-
зоваться льготой смогут участ-
ники соглашений о разделе про-
дукции (СРП) при условии, что 
в уставном капитале одного из 
участников договора блокирую-
щий пакет принадлежит государ-
ству.

Перечень инвестиционных 
проектов, на которые распростра-
няется соответствующая налого-
вая льгота, определяет Кабинет 
министров Украины.

Налог на доходы физических 
лиц

Сумма вознаграждения за вы-
полнение работ по гражданско-
правовым договорам, так же как и 
заработная плата, перед обложе-
нием НДФЛ будет уменьшаться 
на сумму удержанного единого 
социального взноса

Статьей 165 НКУ закреплена 
норма, предусматривающая не 
включать в общий налогооблаеи-
ый доход физического лица сум-
мы пособия по беременности и 
родам.

С 6 августа 2011 года суммы 
индексации стипендии, так же 
как и суммы стипендии, не под-
лежат обложению НДФЛ.

Продлен срок, в течение кото-
рого можно воспользоваться пра-
вом на налоговую скидку. Теперь 
налогоплательщик, желающий 
воспользоваться правом на нало-
говую скидку по итогам отчетно-
го года может подать декларацию 
о сумме своего общего годового 
налогооблагаемого дохода до кон-
ца года, следующего за отчетным. 

Установлены сроки уплаты в 

бюджет НДФЛ, если доход на-
числялся, но не выплачивался. 
Внесеным дополнением преду-
смотрено, что в случаях, когда 
налоговый агент начисляет фи-
зическому лицу любой налогоо-
благаемый доход, но не выпла-
чивает его, удержанный НДФЛ 
в любом случае должен быть 
перечислен в бюджет в сроки, 
установленные для месячного 
налогового периода.

Сбор на развитие виногра-
дарства, садоводства и хмеле-
водства

Начиная с 1 августа 2011 года 
плательщики сбора на развитие 
виноградарства, садоводства и 
хмелеводства платят его в раз-
мере 1,5 процента от объекта на-
логообложения. 

За июль 2011 года сбор на раз-
витие виноградарства, садовод-
ства и хмелеводства платится по 
ставке 1 процент. 

Местные налоги и сборы
1. Изменена дата вступления в 

силу налога на недвижимое иму-
щество

Налог на недвижимое иму-
щество, отличное от земельного 
участка, вступит в силу с 1 июля 
2012 года, а не с 1 января 2012 
года, как это предусматривалось 
ранее.

2. С 6 августа 2011 года из-
менился срок за парковку транс-
портных средств. Теперь сбор 
будет уплачиваться не ежеме-
сячно, а в сроки, определенные 
для квартального отчетного пе-
риода.

3. С 6 августа 2011 года уста-
новлены новые уменьшенные 
ставки сбора за осуществление 
торговой деятельности (кро-
ме торговли сжиженным газом 
с применением пистолетных 
топливно-распределительных 
колонок на автозаправках) и пре-
доставление платных услуг. Так, 
стоимость торговых патентов, 
выдаваемых на территории дру-
гих населенных пунктов, может 
устанавливаться от 0,02 до 0,1 
размера минимальной зарплаты, 
установленной на 1 января ка-
лендарного года.

4. С 6 августа 2011 года изме-
нился срок уплаты суммы тури-
стического сбора. Теперь сбор 
будет уплачиваться не ежемесяч-
но, а в сроки определенные для 
квартального отчетного перио-
да. Кроме того, уточнен порядок 
предоставления льгот и расши-
рен круг лиц и объектов, осво-
божденных от уплаты сбора.

Продолжение следует…

Дмитрий Иванов,
заместитель председателя 

ГНА в Одесской области
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Турнирная таблица чемпионата Украины 
по футболу 2011/2012. Высшая лига

«Писающий мальчик» в Брюсселе
Символ Брюсселя - известную 

статую Писающего мальчика в 
среду, 24 августа, одели в костюм 
великого киевского князя Ярослава 
Мудрого по случаю 20-й годовщи-
ны провозглашения независимости 
Украины.

Известный на весь мир Писаю-
щий мальчик является фонтаном, 
выполненным в виде 60-сантиме-
тровой фигурки мальчика. Он уста-
новлен в угловой нише на пересече-
нии двух узких улиц в историческом 
центре столицы Бельгии.

Счастливое детство Украина – моя 
вторая Родина.

Жарким летним днем с очередным 
заданием от редакции нашей газеты я 
приехала в Киев, в гости к очарователь-
ной женщине с Востока Кариме Мохам-
мад Анвар. Интеграционный центр для 
детей беженцев БФ «Рокада», в котором 
она работает, встретил меня веселым 
шумом и радостным детским смехом, 

Не боги горшки обжигают
 Хочу начать свой рассказ об этом чело-

веке словами Петрарки: «Для человека нет 
ничего естественней труда, человек рожден 
для него, как птица для полета и рыба для 
плавания». Это мудрое выражение полно-
стью соответствует образу жизни потом-
ственного аристократа Кристофа Лакарена 
маркиза де Фабьяни, гражданина Франции. 
Человека, который покинул свою родину 
для того, что бы созидать, творить и делать 
людям добро здесь на новой для него земле. 
Село Шабо Белгород - Днестровского райо-
на Одесской области является виноградной 
столицей Бессарабии. Районом с песчаной 
почвой и микроклиматом, идеальным для 
выращивания винограда — с одной сторо-
ны море, с другой — лиман. Даже во вре-
мя антиалкогольной кампании 1985 года 
в Шабо практически не вырубались вино-
градные кусты, не рискнули власти лишать 
страну такого достояния. Зато уже в наше 
время уникальные виноградники чуть не 
оказались выкорчеванными. Благодаря 
усилиям Кристофа этот процесс удалось 
остановить, и он решил взять в аренду 150 
гектаров виноградников и таким образом 
их спасти. 

Кристоф оказался в Шабо благодаря 
своей любимой супруге Марианне,  оча-
ровательной и образованной женщине, 
с которой он познакомился в 2002 году в 
Тернополе на музыкальном фестивале. 
Марианна, музыкант по образованию, ко-
торая открыла ему Украину как страну, на-
полненную высокой духовностью, страну с 
богатейшим культурным наследием. Здесь 
маркиз Лакарен, увидел грандиозную пер-

Висловлюємо глибокі співчуття 
заступнику начальника Управління 
міграційної служби в Одеській області 
Ритченко Ользі Марковні у з`вязку з 
тяжкою втратою - смертю чоловіка 

Команда
Динамо Киев
Шахтер Донецк
Металлист Харьков
Таврия Симферополь
Кривбасс Кривой Рог
Арсенал Киев
Волынь Луцк
Ворскла Полтава
Днепр Днепропетровск
Ильичевец Мариуполь
Заря Луганск
Металлург Донецк
Александрия
Карпаты Львов
Черноморец Одесса
Оболонь Киев

И В Н П М О
8 6 2 0 17-2 20 
8 6 2 0 19-5 20 
8 5 3 0 16-8 18 
8 3 5 0 12-7 14 
8 4 1 3 7-7 13 
8 3 3 2 14-9 12 
8 3 3 2 10-10 12 
8 3 2 3 8-9 11 
8 2 3 3 11-13 9 
8 2 2 4 8-13 8 
8 2 1 5 8-13 7 
8 2 1 5 7-13 7 
8 2 1 5 6-13 7 
8 1 2 5 6-12 5 
8 0 5 3 5-10 5 
8 0 4 4 4-14 4 

создающим для предстоящей беседы 
атмосферу доверия и доброты. В бе-
седе со мной Карима раскрылась как 
образованная и современная женщина-
руководитель.

«Украина – моя вторая Родина» - 
этими словами начался наш разговор. Я 
постараюсь вам объяснить, почему Ка-
рима начала рассказывать о себе имен-
но с этих слов. Из-за происходящих 
на её Родине в Афганистане  военных 
действий Карима приехала в 1995 году 
в Украину, где ей был предоставлен 
статус беженца. По образованию Ка-
рима инженер – экономист, образова-
ние получила в Советском Союзе. Вот 
уже на протяжении 12 лет она является 
директором Интеграционного центра, 
где полностью посвящает себя помо-
щи своим соотечественникам и бежен-
цам из других стран в их интеграции в 
Украинское общество. За годы, прожи-
тые в Украине, Карима много путеше-
ствовала, знакомилась с условиями, в 
которых проживают беженцы в других 
странах  и её неоднократно приглашали 
переехать в Европу и Америку, но она 
назвала Украину своей второй Родиной 
и не собирается её покидать. На сегод-

няшний день Карима уже получила 
украинское гражданство. Она является 
главой Женского комитета беженцев 
в г. Киеве, которым её избрали 12 лет 
назад. Я впервые встретила женщину, 
которая бы пользовалась таким ува-
жением  и почтением среди своих со-
отечественников, коллег и беженцев, 
женщину с Востока, сумевшую заво-
евать такой авторитет. Самое главное, 
по словам Каримы, она сумела завое-
вать любовь детей, которые постоянно 
посещают её Центр. Ведь благодаря 
Кариме Центр даже в самые худшие 
времена, оставшись без финансирова-
ния, продолжал свою работу, потому 
что детям-беженцам и их родителям 
больше негде было получить столь-
ко поддержки и понимания как здесь. 
По рассказам коллег Каримы, каждый 
день к ней приходят беженцы с прось-
бой помочь, за советом и не было та-
кого случая, что бы у неё не оказалось 
времени их выслушать и оказать по-
мощь. Беженцы очень просили меня от 
их имени поблагодарить поблагодарить 
Кариму Мохаммад Анвар за то доброе, 
что она для них делает и пожелать ей 
терпения и удачи.

Елена Хван,

спективу для самореализации, для возможно-
сти создать что-то полезное, оставить после 
себя след, принял решение остаться здесь и 
восстановить усадьбу швейцарских колони-
стов в селе Шабо, бывшем в советское время 
колхозе имени Ленина, которую он приобрел. 

Сейчас у Кристофа и Марианны двое де-
тей. Замечательные девочки София и Мари, 
которые отлично рисуют, занимаются музы-
кой и помогают маме по хозяйству. Благода-
ря хозяйке в оформлении дома чувствуется 
стиль, некоторая линия, которая определяет 
самобытность этой замечательной семьи. На 
вопрос - трудно ли научиться городской жи-
тельнице управляться с хозяйством в сельской 
местности Марианна ответила, что если не 
опускать руки, иметь желание, то можно нау-

читься чему угодно. 
Существуют, напри-

мер, проблемы с наемными 
работниками, которых не 
хватает, не смотря на до-
статочно хорошие условия 
труда и жилья. Все это он в 
свое время предложил бе-
женцам, проживающим в 
Одесской области. Они мог-
ли бы здесь жить и работать, 
строить планы на будущее. 
Ведь самая главная пробле-
ма интеграции беженцев в 
Украине – это трудоустрой-
ство и жилье. 

Кроме виноградарства, 
можно еще здесь занимать-
ся овцеводством. В общем, 
производить экологически 

чистый продукт и не пользоваться химиче-
скими удобрениями.

У Маркиза Лакарена еще очень мно-
го идей, которые он хотел бы воплотить в 
жизнь.  Открыть производство макаронных 
изделий высокого качества, производить 
коньячную продукцию. В конечном итоге 
создать целый производственный комплекс 
с полным циклом переработки продукции. 

 Кристофом Лакареном удивительно 
сильный духом человек, с неиссякаемой 
жизненной энергией и оптимизмом. Очень 
хочется надеяться, что на благодатной укра-
инской земле осуществятся все его мечты и 
желания.

Елена Хван
член национального союза 

журналистов украины

Кроме  того в этот день из маль-
чика лилась не вода, а украинское 
пиво «Оболонь», специально приве-
зенное  из Киева.

Начиная с 2007 года, 24 августа 
Писающего мальчика ежегодно оде-
вали в украинский национальный ко-
стюм по инициативе общественной 
организации «Европейская ассоциа-
ция украинцев», по заказу которой 
была сшита одежда, которая явля-
ется реконструкцией казацкого ко-
стюма XVII-XVIII веков. В этот раз 
активное участие в церемонии взяла 
и международная «Академия моло-
дых журналистов».

Традиция переодевания фигурки-
фонтанчика зародилась в 1698 году, 
когда правитель Баварии Макси-
милиан Эммануил впервые одел Пи-
сающего мальчика. На сегодняшний 
день в гардеробе мальчика порядка 
750 костюмов со всех континентов 
мира. censor.net.ua


