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22 січня 1919 року в Києві, на 
Софійській площі, було проголо-
шено Акт злуки про возз’єднання 
українських земель у соборній 
українській державі.

Як сказано в цьому документі: 
«Однині воєдино зливаються сто-
літтями відірвані одна від одної 
частини єдиної України. Здійсни-
лися віковічні мрії, якими жили і 
за які вмирали кращі сини Украї-
ни».

Саме національна єдність є за-
порукою утвердження України як 
вільної європейської держави.

Непрості процеси, що відбува-
ються зараз в Україні, стали іспи-
том на державницьку зрілість на-
шого народу, внутрішню єдність 
та толерантність.

І я впевнений, що з політичних 
та економічних випробувань, які 
було послано нашій країні, Укра-
їна вийде сильнішою і більш за-
гартованою.

В основі нашої політики були і 
залишаються національні інтер-
еси, геополітична зваженість та 
гуманістичні цінності.

Наша мета - справедливість, до-
бробут, вільне життя у вільній 

Звернення Президента 
України з нагоди Дня Соборності 

та Свободи України

країні.
Цього року ми починаємо дру-

гий етап модернізації нашої краї-
ни. Основні акценти - посилення 
ефективності Української держави, 
послідовна політика соціальної 
справедливості, створення сучасної 
конкурентоздатної економіки.

Ми продовжимо підвищувати 
якість освіти і медичної допомоги. 
Забезпечимо додаткові умови для 
розвитку малого і середнього бізне-
су, що стане запорукою підвищення 
зайнятості, створення нових робо-
чих місць.

Ми зосередимо наші зусилля на 
боротьбі з корупцією - в усіх її про-
явах. Продовжимо започатковані 
реформи судової влади та право-
охоронних органів. Модернізуємо 
Збройні Сили України.

2014 рік також стане роком зміц-
нення та розвитку місцевого само-
врядування. Ми забезпечимо до-
даткові ресурси і повноваження 
регіонам та місцевим громадам.

Єдність країни - це не лише наша 
спільна цінність, але також і модель 
побудови регіональної політики. 
Необхідно максимально зміцнити 
горизонтальні економічні та куль-

Дорогі українці! Шановні співвітчизники!

25 січня відбулося розширене 
засідання Колегії ДМС України 
за участю керівників структур-
них підрозділів та територіаль-
них органів міграційної служби.
Під час засідання розглянуто 

діяльність Державної міграцій-
ної служби України у 2013 році. 
Окрім того керівництвом Служ-
би окреслено основні пріорите-
ти у роботі на 2014 рік.
Відкриваючи засідання, Голова 

ДМС України М.М. Ковальчук 
зазначив, що після проведення 
у 2011-2012 роках масштабної 
роботи із законодавчого врегу-
лювання передачі функцій ДМС 

На засіданні Колегії 
ДМС України 

обговорили підсумки 
роботи у 2013 році

України від інших органів вла-
ди, 2013 рік став першим роком 
повноцінної роботи міграцій-
ної служби, і цю роботу слід 
визнати задовільною.
Говорячи про пріоритети у по-

дальшій роботі М.М. Коваль-
чук підкреслив важливість по-
дальшої активізації взаємодії 
з інститутами громадянського 
суспільства, а також співпраці 
територіальних органів з ре-
дакцією газети «Міграція» та 
представниками регіональних 
і місцевих засобів масової ін-
формації.

dmsu.gov.ua

турні зв’язки між різними регіона-
ми країни.

Ми маємо плекати культурне різ-
номаніття нашого народу, взаємо-
повагу, злагоду, духовну консолі-
дацію усіх українців.

Ми різні, але ми єдині. І ніко-
му нас не вдасться розсварити чи 
роз’єднати.

Я впевнений, що усі ми поділя-
ємо такі цінності і пріоритети як 
демократія, правова держава, мо-
дернізація усіх сфер суспільного 
життя. І саме на цих пріоритетах 
ми побудуємо політичний діалог.

Переконаний, що 2014 рік стане 
роком порозуміння та відвертої 
розмови про наше спільне май-
бутнє між представниками різних 
політичних сил та громадянського 
суспільства.

Впевнений, що лише чесний діа-
лог є єдиним шляхом до ефектив-
ного вирішення тих завдань, які 
постали перед країною.

Я розумію та підтримую бажан-
ня людей жити у вільній, справед-
ливій, сильній і заможній Україні. 
І я зроблю все, аби реалізувати ці 
прагнення.

Символічно, що вже за кілька 
місяців ми відсвяткуємо 200 років 
з дня народження Тараса Григоро-
вича Шевченка.

Маємо пам’ятати пророчі сло-
ва нашого Великого Кобзаря: «У 
своїй хаті - своя правда, і сила, і 
воля». Саме вони мають стати до-
роговказом для кожного з нас і для 
всієї країни загалом.

На нашому поколінні лежить 
величезна відповідальність за те, 
щоб свобода і соборність України 
залишились нашим дітям і онукам 
навіки.

Вітаю Вас із великим святом 
- Днем Соборності та Свободи 
України!

www.president.gov.ua

28 січня відбулася позачергова сесія Верховної ради України. 
У сесійній залі перебував майже весь парламентський корпус. На місцях почесних гостей - три пре-

зидента України.
На порядку денному стояло лише одне питання - врегулювання політичної кризи в країні. Спікер 

Верховної ради запропонував відразу і без обговорень проголосувати за скасування дев'яти з 11-ти 
законів, прийнятих 16-го січня.

Щодо закону про амністію знайти компроміс так і не вдалося - його відклали на наступний день.
Цього ж дня Прем'єр-міністр М.Я. Азаров подав у відставку. Президент цю відставку прийняв. 
Відповідно до Указу № 52/2014 від 28.01.2014 року доручив Кабінету Міністрів України продовжувати викону-

вати повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Верховна рада скасувала дев’ять із одинадцяти законів
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 - Наше Посольство опинило-
ся майже в самому епіцентрі 
подій, які відбуваються в Києві. 
Через те, його робота виявила-
ся повністю заблокованою. Ми 
дуже переживаємо як за укра-
їнських громадян так і за своїх 
земляків, - зазначив пан 
Посол.

В свою чергу за-
ступник Міністра вну-
трішніх справ України 
Віктор Ратушняк заува-
жив, що з боку право-
охоронного відомства 
буде зроблено все мож-
ливе, аби убезпечити 
мирних громадян та 
посприяти відновлен-
ню роботи Посольства.

- Основне завдання 
Міністерства внутріш-
ніх справ – забезпечити 
правопорядок та без-
пеку громадян. МВС 
України залишалося і 
буде залишатися поза 
політикою. Ми нама-
гаємося стабілізувати 

ВіКтор ратУшНяК 
ЗУСтріВСя З ПоСлоМ 

яПоНії В УКраїНі

МеНі Не байДУже

Ще не втихло захоплення ді-
тлахів від отриманих у новорічні 
та різдвяні свята сюрпризів, а до 
сектору кримінальної міліції у 
справах дітей Полтавського рай-
відділу й досі надходять подяки 
від батьків, діти яких отримали 
несподівані подарунки від мілі-
цейського Діда Мороза та Снігу-
роньки.

На прохання долучитися до ак-
ції «Мені не байдуже» та допо-
могти зібрати новорічні презен-
ти для дітей із малозабезпечених 
та проблемних сімей відгукнув-
ся майже весь особовий склад 
райвідділу.

Міліціонери зробили все мож-
ливе, щоб діти почували себе 
святково. Малеча отримала со-
лодощі, фрукти, теплий одяг, 
взуття, іграшки а головне, увагу 

та небайдужість. На думку на-
чальника Полтавського РВ Ві-
ктора Самсоненка – це базові 
принципи профілактичної робо-
ти із сім’ями соціального ризику.

«Ми намагаємося змінити жит-
тя дітей на краще сьогодні і за-
раз. І в цій справі важливо не 
залишатися осторонь, - говорить 
підполковник міліції Віктор Во-
лодимирович, - Дуже приємно 
коли ти знаєш, що дитина щасли-
ва, і в цьому є твоя, хоч невелика, 
але реальна допомога. Я щиро 
дякую колегам Полтавського 
райвідділу міліції за участь у ак-
ції «Мені не байдуже»! Саме Ви 
зробили свята дітей цікавими та 
веселими»!

СКМСД Полтавського 
РВ УМВС України 

в Полтавській області

Полтавські міліціонери допомагають 
дітям із малозабезпечених 

та проблемних сімей

Представники іноземних посольств 
відвідали барикади на вул. Грушевського

Начальник Департаменту гро-
мадської безпеки МВС Украї-
ни Олексій Крикун ознайомив 
представників іноземних дер-
жав з порядком несення служ-
би українськими правоохорон-
цями.

Крім того, аташе мали змогу 
ознайомитися з екіпіровкою 
працівників спецпідрозділу 
«Беркут», а також зі зразка-
ми спеціальних засобів, що 
перебувають на озброєнні у 
правоохоронців: газовими 
балончиками, газовими та 
світло-шумовими гранатами, 
спецзасобом «Форт-500» для 
відстрілу набоїв несмертельної 

Представники МВС та Ради Європи 
обговорили питання подальшої співпраці

На зустрічі були присутні 
представники Головного слід-
чого управляння, Департамен-
ту кадрового забезпечення, 
представники Національної 
академії внутрішніх справ та 
делегація експертів Ради Євро-
пи.

На початку зустрічі заступник 
начальника Головного слідчого 
управління Олег Татаров при-
вітав представників делегації 
та в загальному окреслив пе-
редумови та етапи створення 
Кримінального процесуально-
го кодексу України.

- Було змінено понад 50 між-
відомчих наказів, більше 30 
методичних рекомендацій. Од-
ним із основних питань – це 
було питання навчання наших 
працівників, адже важливим 
було поєднати науку і практику. 
Саме у цьому питанні ми тісно 
співпрацюємо з Національною 
академією внутрішніх справ, - 
зазначив Олег Татаров.

Окрім того, він розповів деле-
гатам про організацію службо-
вого навчання та тестування в 
кожному підрозділі МВС.

За словами радника з право-
вих питань проекту Ради Європи 
«Підтримка реформи криміналь-
ної юстиції в Україні» Боже-
ни Маланчук, для проведення 
тренінгів планується створення 
професійної групи тренерів. До 
неї увійдуть працівники право-
охоронних органів, а саме слід-
чих з усіх областей України, 
включаючи представників цен-
трального апарату МВС України 
і викладачів вищих навчальних 
закладів МВС. Ці працівники у 
подальшому будуть залучати-
ся до підвищення кваліфікації 
в межах професійного розвитку 
своїх колег у практичному засто-
суванні положень КПК України.

Як повідомили представники 
делегації, такі професійні групи 
уже сформовані на базі органів 
прокуратури, судової гілки влади 

і системи надання безоплатної 
правової допомоги.

- Тож, в рамках цього про-
екту ми пропонуємо провести 
поглиблений навчальний курс 
для відповідної групи праців-
ників і розвиток потенціалу 
цієї групи в межах вищезазна-
ченого проекту, - підкреслив 
представник Офісу Верховного 
Комісара ООН з прав людини в 
Україні Марк Бояніч. - Першим 
заходом в рамках такого курсу 
може бути 2-З денний тренінг 
для тренерів на тему «Гарантії 
захисту прав людини на ста-
дії досудового розслідування 
кримінального провадження», 
організований у співпраці з РЄ 
і Офісом Верховного Комісара 
ООН з прав людини.

Попередньо присутні домо-
вилися про проведення даних 
тренінгів на початок весни 
цього року на базі НАВС.

-------------------------------------
УЗГ МВС України

Співпраця відбувається в рамках проекту 
«Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні»

ситуацію в країні мирним шля-
хом та робитимемо усе, аби 
та поновити не лише роботу 
заблокованих організацій та 
установ, а й забезпечити спо-
кій в місті Києві, - підкреслив 
Віктор Ратушняк.

УЗГ МВС України

З робочим візитом до Міністерства вну-
трішніх справ країни завітав Надзвичайний 
і Повноважний Посол Японії в Україні Сака-
та Тоїчі. Він був вкрай стурбований подіями, 
які відбуваються в центрі Києва та виказав 
підтримку українським правоохоронцям у 
врегулюванні конфлікту мирним шляхом.

дії тощо.
– Вогнепальної зброї у праців-

ників міліції немає, – наголосив 
Олексій Крикун.

Пізніше іноземні ди-
пломати мали змогу 
поставити питання, що 
їх цікавили, керівни-
кам кількох підрозділів 
МВС, та отримати від-
повіді на них. Зокрема, 
йшлося про хід розслі-
дування найбільш резо-
нансних подій, що мали 
місце у центрі Києва, 
про роль окремих по-
літиків у питанні еска-
лації цього конфлікту 

тощо.
Представники МВС Украї-

ни поінформували іноземних 
дипломатів про розслідуван-
ня фактів смертей кількох мі-
тингувальників, а також про 
протиправні дії стосовно пра-
воохоронців – загибель одно-
го, викрадення та побиття ще 
трьох.

Усього ж, починаючи з 21 
листопада, по медичну допо-
могу звернулися понад 600 
правоохоронців, 296 з них 
отримували лікування в умо-
вах стаціонару.

– Проте міліція продовжує 
діяти в рамках чинного зако-
нодавства України, – наголо-
сив Олексій Крикун.

УЗГ МВС України

Працівники 14 дипломатичних представництв іноземних держав в Україні у супрово-
ді керівників підрозділів МВС відвідали місця дислокації працівників органів внутріш-
ніх справ, які несуть службу з охорони громадського порядку в центрі Києва.
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ДержаВна Міграційна СлУжба УКраїни 
та реДаКція газети «Міграція» Вітають 

з ДнеМ нароДження:

бажаємо Вам міцного здоров’я, мира, злагоди 
та нових  успіхів у розбудові 

Державної міграційної служби України.

Начальника УДМСУ
у Волинській області
Воробей Олександра 

Васильовича

Начальника ГУ ДМСУ
у Дніпропетровській області

Бабець Анатолія 
Михайловича

Начальника УДМСУ
у Полтавській області

Шостака Сергія 
Борисовича

Голова ДМС України: для виконання 
всіх функцій Служби додатково 
необхідно понад 4 тисячі працівників

Зокрема, М.М. Ковальчук 
проінформував журналістів 
про основні завдання ДМС 
України, результати роботи у 
2013 році та заходи, які вжито 
протягом останнього часу у на-
прямку спрощення процедур 
надання адміністративних по-
слуг громадянам.

Головною проблемою у діяль-
ності Служби, за словами Голо-
ви ДМС України, є недостатня 
чисельність працівників, адже 
50 відсотків територіальних 
підрозділів ДМС мають штат-
ну чисельність у 2-3 співробіт-
ники.

В рамках приведення мі-
граційного законодавства до 
європейських стандартів на 
Державну міграційну службу 
України покладено функції, 
які до цього часу виконували-
ся підрозділами МВС та під-
приємствами з обслуговування 
житлового фонду. За проведе-
ними ДМС розрахунками, для 
повноцінного виконання цих 
функцій необхідно збільшення 
загальної штатної чисельності 
територіальних підрозділів що-
найменше на 4100 осіб.

Відповідаючи на запитання 
про платежі при оформленні 
паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон, М.М. Ко-
вальчук підкреслив, що Вищим 
адміністративним судом Украї-
ни було винесено два протилеж-
них за змістом рішення щодо 
платежів при оформленні закор-
донного паспорту. Така ситуація 
пов’язана з тим, що платежі при 
оформленні паспортів регулю-
ють одразу кілька документів - 
дві постанови і один декрет Ка-
бінету Міністрів України.

Тому міграційна служба звер-
нулася до Верховного Суду, 
який постановив повторно роз-
глянути документи громадяни-
на. При цьому, всі акти законо-
давства, які визначають платежі, 
залишаються чинними, а тому 
ДМС, як орган виконавчої вла-
ди, зобов’язана їх виконувати. 
Таким чином, станом на сьогод-
ні загальна сума обов’язкових 
платежів при оформленні закор-
донного паспорта залишаєть-
ся незмінною – це 377 грн. 15 
коп. при оформленні протягом 
місяця та 634 грн. 30 коп. при 
оформленні протягом 10 робо-
чих днів.

М.М. Ковальчук також зазна-
чив, що найближчим часом пи-
тання вартості адміністратив-
них послуг будуть врегульовані 
на законодавчому рівні – тоді у 

питаннях платежів при оформ-
ленні закордонного паспорта 
буде поставлено крапку.

Під час брифінгу оприлюдне-
ні основні показники діяльнос-
ті міграційної служби у 2013 
році:

- Оформлено та видано понад 
1,1 млн. паспортів громадяни-
на України та понад 1,3 млн.  
паспортів громадянина Украї-
ни для виїзду за кордон.

- Оформлено набуття грома-
дянства України за територі-
альним походженням у спро-
щеному порядку понад 8,3 тис. 
особам.

- Розглянуто та підготовлено 
для розгляду Комісії при Пре-
зидентові України з питань 
громадянства 1845 справ про 
прийняття до громадянства 
України та 122 справи про 
втрату громадянства України.

- Оформлено понад 9,5 тис. 
дозволів на виїзд на постійне 
місце проживання.

- Розглянуто 994 заяви про 
визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додатково-
го захисту. При цьому 75 осіб 
визнано біженцями, 141 – осо-
бами, які потребують додатко-
вого захисту (найбільше заяв 
подано вихідцями з Сирії та 
Афганістану).

- Продовжено строк пере-
бування на території України 
20,3 тисячі іноземців та осіб 
без громадянства.

- Видано понад 28,1 тис. по-
свідок на постійне проживання 
та 59,6 тис. посвідок на тимча-
сове проживання.

- Розглянуто 205 запитів іно-
земних держав про реадмісію 
осіб.

- Оформлено 14 тис. запро-
шень для іноземців.

- Складено протоколів про 
притягнення до відповідаль-
ності за порушення міграцій-
ного законодавства України 
362 тис.

dmsu.gov.ua

Перший заступник Голови 
ДМС України зустрівся 

із регіональним 
представником УВКб ооН 

24 січня проведено робочу зустріч Першого заступника Голови 
ДМС України Віктора Шейбута із Регіональним представником 
УВКБ ООН в Білорусії, Молдові та Україні Олдріхом Андрисеком.

Під час зустрічі обговорено питання співпраці ДМС України та 
УВКБ ООН у 2014 році у сферах розвитку інституту притулку в 
України, моніторингу ситуації в пунктах тимчасового розміщення 
біженців, а також реалізації проектів технічної допомоги.

У зустрічі взяли участь експерти УВКБ ООН Ноель Калхун та 
Ванно Нупеч, а також директор Департаменту у справах біженців 
та іноземців ДМС України Науменко Н.М. та заступник начальни-
ка Відділу міжнародного співробітництва Мароха В.М.

dmsu.gov.ua

22 січня голова Державної міграційної служби України 
М.М.Ковальчук провів у Кабінеті Міністрів України брифінг для 
представників засобів масової інформації, під час якого розповів 
про діяльність Служби та відповів на найбільш актуальні питання.

Віце-прем’єр-міністр України відвідав 
ГУ ДМСУ Дніпропетровській області

Віце-прем’єр-міністр Украї-
ни Олександр Вілкул відвідав 
Дніпропетровщину. 

Олександр Юрійович при-
вітав з наступаючим Новим 
роком та Різдвом Христовим 
колектив ГУ ДМС України 
в Дніпропетровській облас-
ті і побажав успіхів в робо-
ті начальнику управління 
А.М.Бабець

В привітанні приймали 
участь Губернатор Дніпропе-
тровської області Колесніков 
Дмитро Валерійович та Голо-
ва Дніпропетровської облас-
ної ради Удод Євген Григоро-
вич.

ГУ ДМС України 
в Дніпропетровській області

Перший заступник Голови 
ДМС України зустрівся з 

експертом ЄС

28 січня відбулася робоча зу-
стріч першого заступника Голо-
ви ДМС України Віктора Шей-
бута з експертом Міжнародного 
центру з розвитку міграційної 
політики (ICMPD) Рахєлою До-
сен.

Під час зустрічі обговорюва-
лись питання інституційного 
розвитку Державної міграцій-
ної служби України, страте-
гія управління міграційними 

процесами, а також напрямки 
поглиблення співпраці ДМС 
України та ICMPD, зокрема у 
реалізації програм технічної 
допомоги.

У зустрічі також брали участь 
Юлія Овсянникова – помічник 
першого заступника Голови 
ДМС України та Денис Шпак 
– начальник Відділу міжнарод-
ного співробітництва.

dmsu.gov.ua
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Сумська́ о́бласть — область у північно-
східній частині України; охоплює частини 
Середньоруської височини і Придніпровської 
низовини. Створена Указом Президії Верхо-
вної Ради СРСР 10 січня 1939. До її  складу  
тоді увійшли 12 районів Харківської області, 
17 - Чернігівської області та 2 райони Пол-
тавської області. Наразі до складу Сумської 
області входить 20 районів. Місто обласного 
значення - Суми. 1652 рік вважається датою 
заснування Сум. Тоді на місці древнього го-
родища, відомого під назвою Липенськ, осе-
лилися селяни і козаки-переселенці з Пра-
вобережної України, очолювані Герасимом 
Кондратьєвим, одним із засновників міста. 
Вік поселення підтверджують арабські мо-
нети VII - IX століть, знайдені на території 
тутешніх околиць. За древньою легендою, 
влітку 1655 року козаки, які освоювали нову 
територію, знайшли біля річки Сумки, що 
впадає в Псел, три сумки з монетами, що 
належать мисливцям. Це і дало місту назву, 
а сумки сьогодні відображені на сумському 
гербі. Через декілька років московським во-
єводою К. Арсєньєвим в Сумах була зведена 
фортеця, що служила захистом від татарських 
набігів. Розвиток міста пов’язаний з його роз-
ташуванням на вигідних торгових шляхах. У 
1665 році було завершено формування Сум-
ського козацького полку. З 1732 року в Сумах 
дислокувався полк Білгородської губернії, а 
з 1835 року місто увійшло до складу Харків-
ської губернії. Пам’ятки Сум буквально про-
низані історичними подіями, свідками яких їм 
довелося стати. 
Альтанка - візитна картка Сум. Унікальна 

тим, що при її зведенні не був використа-
ний жоден цвях.За легендою, її встановили 
на тому місці, де міщанинові Лєщинському 
не вдалося виявити поклади нафти, які він 
сподівався розробляти. Різьблена невелика 

Народився 9 червня 1964 року у селі Лиман Зміїв-
ського району Харківської області.

Має дві вищі освіти. Тривалий час працював у си-
лових структурах. Полковник міліції, ветеран праці, 
державний службовець дев’ятого рангу.

Управління Державної міграційної служби Украї-
ни в Сумській області очолює з 1 червня 2012 року. 
Завжди стриманий, спокійний, виважений. При-
йняті ним рішення – результат мудрого і всебічно-
го аналізу ситуації. Його життєве кредо - «Той, хто 
сміє змарнувати хоча б одну годину часу, ще не зро-
зумів цінності життя».

Начальник Управління 
Державної міграційної служби 

України в Сумській області
Семеног Юрій Дмитрович  

Переважна більшість 
колективу Управління 
– це справжні професіо-
нали своєї справи з бага-
торічним досвідом. Для 
них робота з людьми  - 
невід’ємна складова їх 
повсякденного життя. 

Чимало зусиль докла-
дає керівництво облас-
ного апарату в напрямку 
покращення умов об-
слуговування населення 
області. Так, протягом 
2013 року Лебединський, 
Шосткинський та Коно-
топський терпідрозділи 
УДМС України в Сум-
ській області переїхали 
до окремих, просторих та 
комфортних приміщень. 

Найближчим часом у 
Сумах заплановано від-
криття приміщення, де 
розміщуватиметься ще 
один додатковий (п’ятий) 
вузол ДІС. 

Незважаючи на без-
ліч проблемних питань 
адміністративно – гос-
подарського характеру, 
Управління систематич-
но забезпечує виконання 

завдань, покладених на 
службу. Так, за 2013 рік 
на Сумщині оформлено 
та видано 28205 паспор-
тів громадянина України; 
вклеєно 30445 фотографій 
до паспорта громадянина 
України при досягнен-
ні 25- та 45-річного віку; 
оформлено реєстрацію 
місця проживання близько 
45 тис. осіб, знято з реє-
страції майже 35 тис. осіб; 
197 осіб набули громадян-
ство України, 26 – прийня-
ті до громадянства Укра-
їни Указами Президента 
України, втратили грома-
дянство України  - 3 осо-
би; оформлено та видано 
більше 21 тис. паспортів 
громадянина України для 
виїзду за кордон та 2286 
проїздних документів ди-
тини.

Окрім того, на обліку в 
Управлінні Державної мі-
граційної служби України 
в Сумській області зна-
ходяться 6549 іноземці та 
особи без громадянства з 
63 країн світу, які постійно 
проживають в Україні. 

Тимчасово на терито-
рії Сумської області про-
живають 1607 іноземних 
громадян та осіб без гро-
мадянства. Переважна 
більшість з них (1313 осіб) 
здобувають освіту у вищих 
навчальних закладах об-
ласного центру Сумщини.

Протягом 2013 року 11 
іноземних громадян, що 
звернулися за захистом в 

Україну, визнано особами, 
які потребують додатково-
го захисту; 2 осіб визнано 
біженцями; 1 іноземцю 
скасовано статус біженця 
у зв’язку із прийняттям до 
громадянства України.

Керівництво Управління 
дотримується принципу, 
що продуктивність праці 
прямо пропорційна на-
лежним чином організо-

дерев’яна альтанка, побудована за проектом 
архітектора О. Щавелева. До речі, альтанка є 
єдиною дерев’яною спорудою, якій вдалося 
уціліти під час війни.
Спасо – Преображенський собор. У цьому 

величному храмі, що знаходиться в центрі Сум, 
об’єднані елементи бароко, класицизму і рене-
сансу. Раніше на його місці височів дерев’яний 
храм XVII століття. Сьогодні на дзвіниці і само-
му соборі можна побачити скульптури святих і 
англійські старовинні куранти XIX століття. Під 
час огляду цієї пам’ятки Сум звернете увагу на 
головні святині Спасо-Преображенського собо-
ру - чудотворні ікони Корсунської Богородиці і 
Тихвинської Богоматері. Під час свят що відбу-
вається в храмі можна побачити на екрані, який 
знаходиться на вулиці біля собору.
На півночі та сході область межує з Брянською, 

Курською та Білгородською областями РФ — 
довжина державного кордону з Російською Фе-
дерацією 298 км. На півдні, сході та заході Сум-
щина межує із Харківською, Полтавською  та  
Чернігівською областями України. 
 Цього року Сумська область відзначає свій 75 

день народження від дня її заснування. 

Сумська область
Декілька кроків у минуле – історія утворення Сумщини 

ваному відпочинку. Так, 
у червні минулого року 
для працівників обласного 
апарату була організова-
на екскурсія історичними 
місцями Сумщини. Ко-
лектив мав нагоду озна-
йомитись з пам’ятками 
культури Путивльського 
краю:  Путивльським кра-
єзнавчим музеєм,  Музе-
єм партизанської слави 

«Спадщанський ліс» , по-
бували у Мовчанському 
жіночому монастирі, біля 
пам’ятника  команди-
ра Сумського партизан-
ського з’єднання Сидо-
ра Артемовича Ковпака 
та пам’ятника Княгині 
Ярославни.

Альона Душкіна
УДМС України 

в Сумській області

Управління Державної міграційної служби 
України в Сумській області

Біографічна довідка

Колектив Управління Державної міграційної служби України в Сумській області

Управління Державної міграцій-
ної служби України в Сумській об-
ласті знаходиться в центральній 
частині міста Суми за адресою: 
вул. Герасима Кондратьєва, 27. 
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В Управлінні ДМС України в 
Донецькій області підвели 

підсумки роботи за 2013 рік
16 січня в Головному 

управлінні ДМС України 
в Донецькій області від-
булась колегія за участю 
керівників структурних та 
територіальних підрозді-
лів.

Одним із головних пи-
тань колегії було підведен-
ня підсумків роботи під-
розділів ГУДМС за усіма 
напрямками діяльності за 
2013 рік. Окрім цього, на-
чальник Головного управ-
ління Євген Микитенко 
визначив пріоритетні на-
прямки роботи в першому 
кварталі 2014 року.

Під час заходу також 
обговорювались питан-
ня організації діяльності 
служби під час реалізації 
законодавства з питань 
громадянства, реєстрації 
фізичних осіб, оформлен-
ня паспортних документів 
та інші. Значну увагу було 

приділено взаємодії з цен-
трами надання адміністра-
тивних послуг та перспек-
тиви роботи щодо надання 
адміністративних послуг 
міграційною службою че-
рез зазначені центри в усіх 
районах Донеччини, по-
силенню контролю за не-
легальною міграцією в об-
ласті, змін у міграційному 

законодавстві тощо.
Прийняті на колегії рі-

шення сприятимуть по-
дальшому вдосконаленню 
роботи структурних та те-
риторіальних підрозділів 
ГУДМС України в Доне-
цькій області.

Олександр Запорожець
ГУ ДМС України 

в Донецькій областіі.

На Вінниччині відбулась 
прес-конференція з питань 
міграційного законодавства 

росії та України

4 січня в прес-центрі 
Департаменту інформа-
ційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю 
Вінницької ОДА відбу-
лась прес-конференція з 
питань міграційного за-
конодавства Російської 
Федерації та України. У 
заході взяли участь пре-
зидент Фонду сприяння 
розвитку міжнародного 
співробітництва та за-
хисту прав і свобод гро-
мадян «Україна-Росія» 
В.В.Пушилін, начальник 
УДМС України у Ві-
нницькій області Б.О. 
Наливайко, начальник 
відділу боротьби зі зло-
чинами пов’язаними 
з торгівлею людьми 
К.Малишев, головний 
державний інспектор 
відділу митного оформ-
лення №1 митного посту 
«Вінниця - центральний» 
Вінницької митниці Мі-
ністерства доходів та збо-
рів В.Марусич, офіцер 
відділу прикордонного 
контролю штабу Могилі - 
Подільського прикордон-
ного загону О.Денисюк.

На початку конференції 
Валерій Пушилін поін-
формував присутніх про 
порядок введення Закону з 
1 січня 2014 року на тери-
торії Російської Федерації, 
який обмежує перебуван-
ня “безвізових” інозем-
них громадян на території 
країни. Згідно з докумен-
том, громадяни України 
та Росії звільняються від 
реєстрації у компетентних 
органах за місцем їхнього 
перебування на території 
іншої держави, якщо тер-
мін такого перебування не 
перевищує 90 днів з мо-
менту в’їзду на територію 
цієї держави, за наявності 
у них міграційної картки 
з позначкою органів при-
кордонного контролю, 
проставленої при в’їзді 
на територію держави пе-
ребування. Таким чином, 
громадяни України мо-
жуть перебувати на тери-
торії Росії без взяття на мі-
граційний облік протягом 
90 діб. 

Начальник УДМС Укра-
їни у Вінницькій області 
Б.О. Наливайко в свою 

чергу поінформував при-
сутніх щодо кількості 
звернень біженців по 
роках станом на початок 
поточного року, проце-
дуру визнання біженцем 
або особою, яка потребує 
додаткового захисту та 
порядок визначення ста-
тусу біженця і додатково-
го захисту.

В ході проведення за-
ходу учасниками об-
говорено хід реалізації 
державної політики у 
сфері протидії торгівлі 
людьми, попередження, 
виявлення, припинен-
ня та розкриття кримі-
нальних правопорушень, 
пов’язаних з нелегаль-
ною міграцією, а також 
правопорушень у сфері 
суспільної моралі на те-
риторії Вінницької облас-
ті, правила в’їзду (виїзду) 
та перебування іноземців 
і осіб без громадянства в 
Україні, а також правила 
ввозу товару та ванта-
жу на митну територію 
України.

УДМС України у
 Вінницькій області

На житомирщині підвели 
підсумки роботи за 2013 рік
5 січня в Управлінні 

ДМС України в Жито-
мирській області відбу-
лось засідання Колегії. У 
заході під головуванням 
начальника Управління 
Нестерчука С.І. взяли 
участь керівники струк-
турних та територіаль-
них підрозділів та пред-

ставники Житомирського 
обласного телебачення.

Головною темою засідан-
ня стало підведення під-
сумків роботи підрозділів 
УДМС за усіма напрямка-
ми діяльності за 2013 рік, а 
також визначення пріори-
тетних напрямків роботи у 
поточному році.

Окрема увага на засідан-
ні була приділена питан-
ням організації прийому 
картотечних обліків від 
органів місцевого само-
врядування та комуналь-
них підприємств, до-
тримання працівниками 
УДМС антикорупційного 
законодавства, наголо-
шено на якості надання 
адміністративних послуг, 
забезпечення ефективної 
роботи телефону «гарячої 
лінії» УДМС та надання 
кваліфікованої консульта-
тивної інформації грома-
дянам з питань чинного 
міграційного законодав-
ства. 

УДМС України 
в Житомирській області

В Одесі роз'яснювали законодавство щодо 
протидії нелегальної імміграції

вів на запитання присут-
ніх.

У ході зустрічі також об-
говорювались питання, 
пов’язані з оформленням 
та вартістю паспортів для 
виїзду за кордон громадя-
нина України.

Ніколаєнко Вілена, 
Управління ДМСУ 

в Запорізькій області

14 січня в муніципаль-
ному прес-центрі Запо-
ріжжя відбулась прес-
конференція на тему 
«Нововведення в роботі 
міграційної служби». У 
заході взяли участь на-
чальник Управління ДМС 
України в Запорізькій об-
ласті Олександр Леонідо-
вич Харіна, представники 
регіональних ЗМІ та інші.

Під час зустрічі обгово-
рювались питання ново-
введення в роботі служби 
у контексті європейської 
інтеграції України. На-
чальник Управління ДМС 
України в Запорізькій об-
ласті Олександр Харіна 
зауважив, що з 18 жовтня 
2013 року в зоні Шенген-
ської угоди набули чин-
ності нові правила в’їзду 
до країн регіону та відпо-

На Запоріжжі відбулась 
прес-конференція на 
тему «Нововведення 
в роботі міграційної 
служби»

21 січня перший заступник начальника ГУ ДМС Укра-
їни в Одеській області Олександр Миколайович Кара-
чебан роз’яснював законодавство щодо протидії неле-
гальної імміграції репортерам телеканалу «5-й канал» 
телевізійного проекту «Міграційний вектор».

Під час спілкування з представниками ЗМІ Олександр 
Миколайович акцентував увагу на базових визначеннях 
та відмінних особливостях поняття «незаконної іммігра-
ції», «нелегальної імміграції», «жертва торгівлі людь-
ми». В ході зустрічі обговорювались питання реалізації 
міграційної політики держави ДМС України через підпо-
рядковані територіальні органи.

Також, О.М. Карачебан пояснив особливості Одеського 
регіону та привабливість для іноземних громадян.

ГУ ДМСУ в Одеській області

20 січня Управління ДМС 
України в Чернігівській об-
ласті відвідав Архієпископ 
Чернігівський та Новгород-
Сіверський Владика Амв-
росій.
Владика Амвросій приві-
тав колектив ГУДМС Укра-
їни в Чернігівській області 
з Різдвяними святами та зі 
святом Водохреща, поба-
жав Божого благословення, 
здоров’я та благополуччя, 

плідної праці на благо 
народові України та по-
дарував православну 
літературу, відео та ау-
діо диски. А також за 
давньою християнською 
традицією Архієпископ 
окропив Йорданською 
освяченою водою примі-
щення Управління.

Альона Шевченко
УДМС України 

в Чернігівській області

Чернігівське УДМСУ відвідав Владика амвросій
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Відбулась міжвідомча 
нарада з питань протидії 

торгівлі людьми

У нараді взяли участь началь-
ник ГУДМС України в Харків-
ській області О.А.Денисюк, 
начальник УБЗПТЛ ГУ МВС 
України в Харківській області 
Ю.В.Фалько. 

Під час робочої зустрічі були 
розглянуті питання щодо вза-

трускавецький міський сектор 
міграційної служби приймає 
відвідувачів у новому приміщенні

Хочу висловити щиру подяку колективу Управління ДМС України в Чернівецькій області 
та працівникам Чернівецького відділення ДП «Документ» за небайдужість до чужого болю.

Наприкінці минулого року були вкрай потрібні гроші на операцію. Допомогли колеги, які 
не залишили сам на сам із бідою. Зараз здоров’я покращилося, і в цьому заслуга також і моїх 
співробітників.

Нехай Бог щедро поверне кожному з них добром та поблагословить їхні родини.
Георгій Скорейко, 

Ветеран міграційної  служби,
працівник Чернівецької філії ДП «Документ»

У ярмолинцях відкрито центр 
надання адміністративних послуг

На початку січня відбулось 
відкриття Центру надання ад-
міністративних послуг у Ярмо-
линцях. У заході взяли участь 
завідувач Ярмолинецького ра-
йонного сектору УДМС Укра-
їни в Хмельницькій області 

Кривоносюк Валерій Володими-
рович, керівники структурних та 
територіальних підрозділів.

Основними завданнями Цен-
тру є надання адміністративних 
послуг у короткий строк та за 
мінімальної кількості відвід-

увань суб’єктів звернень, спро-
щення процедури отримання 
адміністративних послуг та 
поліпшення якості їх надання, 
забезпечення інформування 
суб’єктів звернень про вимо-
ги та порядок надання адміні-
стративних послуг. Діяльність 
ЦНАПу спрямована на забезпе-
чення прозорості та відкритос-
ті розгляду звернень, запрова-
дження сучасних форм надання 
послуг, що сприятиме підви-
щенню рівня якості життя і є 
одним з пріоритетних завдань 
райдержадміністрації.

Завідувач Ярмолинецького ра-
йонного сектору УДМС Укра-
їни в Хмельницькій області 
Кривоносюк Валерій виступив 
з привітальним словом, де за-
значив важливість створення 
таких Центрів, а також побажав 
всім працівникам наснаги та 
успіхів у роботі.

Лілія Квятковська, УДМСУ
 в Хмельницькій області

краю Ігор Михайлишин на-
голосив на важливості функ-
ціонування таких Центрів 
та створенні умов для роз-
ширення переліку послуг, які 
ГУДМС України в області 
можуть надавати закарпатцям 
через ЦНАПи.

Ольга Поштак
ГУ ДМС України 

в Закарпатській області

20 січня у місті Виноградів в 
Закарпатській області розпоча-
лась робота з надання адміні-
стративних послуг у районному 
Центрі. У заході взяли участь 
начальник ГУДМС України в 
Закарпатській області Ігор Ми-
хайлишин, начальник Виногра-
дівського РВ ГУДМС України в 
області Василь Онучак .

Керівник міграційної служби 

У Виноградівському районному 
цнаПі розпочалось оформлення 
паспорта громадянина України

Дякую за людську чуйність
ємодії у сфері протидії неле-
гальній міграції, а також питан-
ня, що сприятимуть підняттю 
рівня ефективності роботи в 
цьому напрямку.

Гага Кікнадзе, 
ГУ ДМСУ 

в Харківській області

10 січня в залі засідань Управління ДМС України в Хар-
ківській області відбулась спільна нарада керівників 
ГУДМС України в Харківській області та Управління по 
боротьбі з злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми 
ГУМВС України в Харківській області.

9 січня 2014 року в м. Труска-
вець урочисто відкрили новий 
офіс міграційної служби.
У відкритті нового офісу дер-
жавної міграційної служби 
Трускавця взяли участь на-
чальник Головного управління 
ДМС України у Львівській об-
ласті Ярослав Скиба, міський 
голова Трускавця Руслан Ко-
зир, депутат міської ради – го-
ловний лікар міської лікарні 
Андрій Кульчинський, началь-
ник Львівського відділення ДП 
«Документ» Ігор Кулієвич та 
керівники міграційних підроз-
ділів з Дрогобича і Борислава.

ками діяльності за 2013 рік. 
Окрім того, начальник Управ-
ління Володимир Гончаренко 
визначив пріоритетні напрям-
ки роботи у поточному році.

Інна Захарова
Власкор газети «Міграція»

УДМС України 
в Кіровоградській області

9 січня в Управлінні ДМС 
України в Кіровоградській об-
ласті проведено розширену 
нараду за участі керівників 
структурних та територіальних 
підрозділів.

Основним питанням було під-
ведення підсумків роботи під-
розділів УДМС за усіма напрям-

В УДМС в Кіровоградській 
області підведено підсумки 

роботи за 2013 рік 

Після реконструкції відкрито оновлений 
офіс міграційної служби в Дрогобичі

20 січня у Дрогобичі відбулось 
урочисте відкриття оновленого 
офісу Дрогобицького міського 
відділу міграційної служби. 
У заході взяли участь началь-
ник Управління ДМС України 
у Львівській області Ярослав 
Скиба, міський голова Дрого-
бича Олексій Радзієвський та 
начальник місцевого відділу мі-
граційної служби Іван Крецул.
Начальник Управління ДМС 
України у Львівській області 
Ярослав Скиба вказав на те, що 
робота із створення європей-
ських умов для прийому гро-
мадян триває уже другий рік й 
буде продовжуватись і надалі. 

Світлана Хитрова, ГУДМС України в Львівській області
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Минувший рік, став важли-
вим етапом у розвитку служби 
зайнятості. З 1 січня 2013 року 
набрав чинності новий Закон 
«Про зайнятість населення», 
який запровадив інноваційні 
інструменти для покращення 
ситуації на вітчизняному ринку 
праці, а сама служба отримала 
новий статус – центрального 
органу виконавчої влади. 

Сьогодні в основу роботи 
Державної служби зайнятості 
України покладено нову ідеоло-
гію активної політики на ринку 
праці, упередження безробіт-
тя, стимулювання створення 
нових робочих місць та при-
скорення працевлаштування. 
Сучасні технічні можливості 
служби зайнятості дають змогу 
швидко здійснювати пошук ро-
боти і підбір персоналу завдяки 
єдиному інформаційному про-
стору, який надає повні дані 
про вакансії та пропозиції на 
ринку праці. Обслуговування 
клієнтів служби відбувається 
за єдиною технологією, яка пе-
редбачає індивідуальний підхід 
до кожної людини, яка зверну-
лася по допомогу. У центрах за-
йнятості створено зручні умови 
для прийому громадян.

Серед сьогоднішніх пріорите-
тів служби зайнятості:

• Розвиток системи соціаль-
них послуг відповідно до ново-
го законодавства.

• Стимулювання роботодавців 
до створення нових та збере-
ження робочих місць, сприяння 
само зайнятості населення та 
розвитку підприємництва.

• Підвищення ефективності 
взаємодії з роботодавцями у 
вирішенні проблем на ринку 
праці.

Саме роботодавці – ключові 
партнери Служби в реалізації 
державної політики зайнятос-
ті населення. Оскільки якість 
підбору претендентів на віль-
ні робочі місця та підвищення 
рівня зайнятості в цілому без-
посередньо залежить від рівня 
співпраці фахівців служби за-
йнятості з роботодавцями.

Перед Державною службою 
зайнятості поставлені наступні 
завдання.

1. Прискорення працевлашту-
вання безробітних, передусім 
осіб, неконкурентоспроможних 
на ринку праці (молодь, діти-
сироти, інваліди, одинокі бать-
ки з дітьми, колишні засуджені, 
особи передпенсійного віку).

2. Збільшення шляхом активі-
зації співпраці з роботодавця-
ми кількості вакансій та рівня 
заробітної плати за ними.

3. Розвиток підприємницької 
ініціативи безробітних та само-
зайнятості населення.

Ми маємо також підвищити рі-
вень обслуговування населення, 
безумовно  задовольняти потре-
би наших клієнтів. Йдеться про 
уважне ставлення до кожної лю-
дини, вирішення її проблем.

Майже річні результати засто-
сування нового законодавства 
у сфері зайнятості свідчать, що 
нові можливості, які отримали 
наші громадяни, реалізуються 
досить ефективно.

За одинадцять місяців поточ-
ного року за сприяння служби 
зайнятості отримали роботу 
773,7 тис. осіб, з них 515,1 тис. 
зареєстрованих безробітних, що 
на третину більше, ніж у січні-
листопаді 2012 року. При цьому 
малоконкурентних на ринку пра-
ці людей ми працевлаштували 
вдвічі більше, ніж торік – 146,9 
тис. осіб.

Створено нові стимули для ро-
ботодавців для працевлаштуван-
ня безробітних. Так, з 30 травня 
почав діяти механізм компенса-
ції витрат у розмірі єдиного со-
ціального внеску тим роботодав-
цям, які працевлаштують на нові 
робочі місця строком не менше 
ніж на два роки зареєстрованих 
безробітних, у тому числі тих, 
які недостатньо конкурентоспро-
можні на ринку праці. З червня 
по листопад цього року на нові 
робочі місця з компенсацією ро-
ботодавцям єдиного соціально-
го внеску працевлаштовано 7,6 
тис. безробітних. З них 3,5 тис. 
становлять особи, недостатньо 
конкурентоспроможні на ринку 
праці.

Збільшилася питома вага зареє-
строваних вакансій із заробітною 
платою, вищою за мінімальну,– з 
73,8% у січні-листопаді 2012 
року до 86,1% у січні-листопаді 
2013 року. Така позитивна дина-
міка спостерігається в усіх регі-
онах.

У результаті активізації пошу-
ку роботи прискорилося працев-
лаштування громадян і загальна 
тривалість зареєстрованого без-
робіття скоротилася на 16 днів 
(зі 143 днів до 127 днів).

Рівень працевлаштування без-
робітних у середньому по Укра-
їні зріс з 31,3% у січні–листопаді 
2012 року до 36,7% у січні–лис-
топаді 2013 року.

Станом на 1 грудня 2013 року 
кількість вакансій становила 
67,8тис. та у порівнянні з від-
повідною датою минулого року, 
зросла на 7%.

Найбільший попит з боку робо-
тодавців спостерігався на квалі-

Державна служба зайнятості 
України: стан і перспективи

фікованих робітників з інстру-
ментом (21%), професіоналів 
та робітників з обслуговування, 
експлуатації та контролюван-
ня за роботою технологічного 
устаткування, складання устат-
кування та машин (по 15%), на 
працівників сфери торгівлі та 
послуг (12%).

Служба зайнятості не лише до-
помагає людям працевлаштува-
тися, але й активно сприяє роз-
витку економіки в цілому.

З початку року майже 15 тис. 
безробітних започаткували влас-
ну справу. скориставшись пра-
вом на отримання одноразово 
всієї суми допомоги по безробіт-
тю (тоді як за одинадцять міся-
ців минулого року – 10,5 тис.). 
На сьогодні ця сума становить 
від 11 до 55 тисяч гривень за-
лежно від страхового стажу, роз-
міру заробітної плати людини за 
останнім місцем роботи і трива-
лості безробіття.

Ще 26,4 тис. громадян у січ-
ні–жовтні отримали в центрах 
зайнятості консультаційну до-
помогу щодо відкриття та ве-
дення підприємницької діяль-
ності. Згідно з новим Законом 
про зайнятість, такі консультації 
безкоштовно надаються всім ба-
жаючим. Отже, кожен, хто хоче 
реалізувати свою бізнес-ідею, 
може розраховувати на відпо-
відні безоплатні консультації в 
будь-якому зручному для відвід-
ування центрі зайнятості. У разі 
потреби до таких консультацій 
залучаються представники ін-
ших установ та державних орга-
нів – місцевих держадміністра-
цій, податкової служби, фондів 
соціального страхування, 
об’єднань роботодавців, проф-
спілок, асоціацій підприємців, 
банківських установ, бізнес-

БІОГРАФІЧНА 
ДОВІДКА
Народилася в 1975 році в с. Пісківка Боро-
дянського району Київської області.

У 1998 році закінчила Київський державний 
університет ім. Т. Г. Шевченка, за фахом – 
«економіст - менеджер», кандидат економіч-
них наук.

З серпня 2000 по червень 2003 року – про-
відний спеціаліст управління соціальних 
прогнозів та економічної експертизи соціаль-
них реформ Міністерства економіки України, 
заступник начальника відділу пенсійної ре-
форми Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України.

З червня 2003 по квітень 2011 року працюва-
ла на посадах головного спеціаліста Управ-
ління стратегії реформування соціальних 
відносин, Управління соціальної політики та 
праці Секретаріату Кабінету Міністрів Укра-
їни.

З травня 2011 по травень 2013 року – поміч-
ник Міністра відділу організації роботи Віце-
прем’єр-міністра – Міністра, директор Де-
партаменту праці та зайнятості Міністерства 
соціальної політики України.

Має 4 ранг державного службовця.

Нагороджена Подяками Прем’єр-міністра 
України, Віце-прем’єр-міністра України – Мі-
ністра соціальної політики України.

Голова Державної 
служби зайнятості 

України

Марина Володимирівна
лазебна

Державна служба за-
йнятості як посередник 
на ринку праці між шука-
чами роботи та робото-
давцями надає широкий 
спектр послуг, спрямо-
ваних на сприяння пра-
цевлаштуванню людей, а 
також забезпечує соціаль-
ний захист у разі настан-
ня безробіття.

центрів тощо.
Ще один дуже важливий на-

прям роботи служби зайнятості 
– професійна перепідготовка та 
підвищення кваліфікації безро-
бітних. Адже зміни в економіці і 
технологіях впливають на вимо-
ги роботодавців щодо кваліфіка-
ційного рівня працівників. Лише 
за одинадцять місяців цього року 
за направленням служби зайня-
тості підвищили кваліфікацію 
або здобули нову професію 204 
тис. безробітних.

З травня цього року люди, стар-
ші за 45 років, отримали право 
на ваучери для оплати навчання 
новій професії або підвищення 
кваліфікації. За цими ваучерами 
можна здійснювати навчання як 
у вищих, так і у професійних на-
вчальних закладах.

Коли ця норма закладалася в 
Закон про зайнятість, були по-
боювання, що суспільство не 
зможе сприйняти таку новацію 
у зв’язку з відсутністю в Украї-
ні традицій навчання населення 
в середньому і старшому віці. 
Однак виявилося, що наші спів-
громадяни приділяють питанням 
своєї конкурентоспроможності 
на ринку праці анітрохи не мен-
ше уваги, ніж європейці. За сім 
місяців з початку видачі ваучерів 
їх уже отримали майже 19 тис. 
осіб, у т.ч. 10,6 тис. безробітних.

Ринок праці – це завжди «дзер-
кало» фінансово-економічної си-
туації країни, її демографічних 
та міграційних процесів.

За останніми даними Держав-
ної служби статистики, в серед-
ньому за І півріччя 2013 року 
чисельність зайнятого населення 
віком 15-70 років збільшилася на 
майже 90 тис. осіб (порівняно з 
відповідним періодом минуло-
го року) та становила 20,4 млн. 

осіб. Рівень зайнятості насе-
лення зріс: з 59,6% (у І півріччі 
2012 року) до 60,2% (у І півріч-
чі нинішнього року). Зростання 
рівня зайнятості відбулося в 
усіх регіонах країни.

Чисельність безробітних у 
середньому за І півріччя 2013 
року зменшилася на 67,4 тис. 
осіб і становила 1,6 млн. осіб. 
Рівень безробіття, визначений 
за методологією Міжнарод-
ної організації праці (МОП), 
знизився з 7,8% до 7,5% еко-
номічно активного населення. 
Зниження рівня безробіття від-
булося в усіх регіонах країни.

Слід відмітити, що рівень без-
робіття в Україні залишається 
нижчим, ніж у країнах Євро-
пейського Союзу, де у І півріччі 
2013 року він становив у серед-
ньому 11%. Зокрема, в Греції 
– 28%, Іспанії – 26%, Хорватії 
та Португалії  – по 17%, Кіпрі 
– 16%, Словаччині та Ірландії – 
по 14%, Болгарії – 13%, Італії 
та Литві – по 12%.

Таким чином ми бачимо, що 
реалізація у 2013 році нового 
Закону «Про зайнятість насе-
лення» має позитивний вплив 
на вітчизняний ринок праці.

Але життя ставить перед еко-
номікою країни нові виклики. 
Для того, щоб Державна служ-
ба зайнятості мала можливість 
гнучко та ефективно на них 
відповідати, зараз ми готуємо 
нові ініціативи, які спрямовані 
переважно на розвиток підпри-
ємницької ініціативи безробіт-
них. Ці ініціативи дозволять 
суттєво покращити динаміку 
створення нових робочих місць 
та відповідно зменшити рівень 
безробіття.

--------------------------------------
М.В. Лазебна

продовження, початок див. стор.1
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В 2009 році Кабінетом Міні-
стрів України була прийнята 
Постанова «Про утворення 
Державної міграційної служ-
би України», в цьому ж році 
Президентом України був під-
писаний Указ «Про зупинення 
дії деяких положень постано-
ви Кабінету Міністрів України  
від 24 червня 2009 року     № 
643». Загалом близько сорока 
нормативно-правових докумен-
тів регламентують діяльність 
Державному департаменту у 
справах громадянства, іммігра-
ції та реєстрації фізичних осіб 
МВС України.

Указом Президента Украї-
ни від 6 квітня 2011 року № 
405/2011 було затверджено По-
ложення про Державну мігра-
ційну службу України, що озна-
менувало собою новий етап 
законотворчості у сфері мігра-
ційних відносин. Зокрема було 
прийнято низку нормативних 
актів щодо врегулювання мігра-
ційних процесів: нова редакція 
Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без 
громадянства» (2011 р.), Закон 
України «Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» (2011 р.), 
Указ Президента України «Про 
Концепцію державної міграцій-
ної політики» (2011 р.), розпоря-
дження Кабінету міністрів Укра-
їни від 15.06.2011 № 653 «Про 
затвердження плану заходів 
щодо інтеграції мігрантів в укра-
їнське суспільство на 2011-2015 
роки». 24.06.2011 в Міністерстві 
юстиції України зареєстровано 
за № 784/19522 спільний наказ 
МВС України, МЗС України, 
Міністерства інфраструктури та 
Голови державної служби «Про 
затвердження Кодексу поведінки 
працівників, до функціональних 
обов’язків яких належать оформ-
лення та видача документів, що 
посвідчують особу».

Простежуючи історичний шлях 
розвитку підрозділів Державної 
міграційної служби України, 
можна констатувати, що від змі-
ни державної політики зміню-
ються і органи, на які покладено 
виконання конкретних функцій у 
сфері захисту прав мігрантів, по-
друге, діяльність органів зале-
жить від зовнішньої світової по-
літики та державних зобов’язань 
з окреслених питань, по-третє, 
сьогоднішній варіант організації 
діяльності органів у сфері за-

хисту прав мігрантів в певній 
мірі визначимо як перехідний, 
тому і стабільної правової 
бази у сфері міграційної ді-
яльності створити поки що не 
вдалося. Виникли окремі ко-
лізії, їх усунення потребує по-
дальшого удосконалення за-
конодавства, про що і йдеться 
в розвідці.

Ретроспективний аналіз ді-
яльності Державної мігра-
ційної служби України та 
ураховуючи думки дослідни-
ків, вважає доцільним зупи-
нитися на періодизації в історії 
зазначених підрозділів. Історія 
розвитку підрозділів Державної 
міграційної служби України, 
а також органів, які відповіда-
ють за міграційну складову ді-
яльності в державі складається 
саме з історії їх формування та 
розвитку, відокремлення їх ад-
міністративних повноважень від 
інших підрозділів, забезпечення 
ними прав та інтересів громадян 
в міграційних процесах. Водно-
час, нормативно-правове забез-
печення підрозділів Державної 
міграційної служби України 
знаходиться на стадії розвитку. 
Такий еволюційний процес слід 
тільки вітати.

Також зазначимо, що розвиток 

підрозділів Державної 
міграційної служби Укра-
їни певний час залежав 
від російського впливу, 
хоча мав і власні особли-
вості. На сучасному етапі 
формування нормативно-
го підґрунтя діяльності 
Державної міграційної 
служби України відбувається з 
урахуванням як власних кращих 
надбань нормотворчості та прак-
тики правозастосування, так і 
країн СНД та Європи. Тому не 
варто, навіть у часових параме-
трах переносити із зарубіжного 
досвіду на український грунт. 
Історія даних підрозділів має 
глибокі історичні корені та не-
розривно пов’язана з розвитком 

державності, а по-друге з роз-
витком європейських, світових 
стандартів. Україна як учасник 
європейського співтовариства 
має активно впливати на розви-
ток даного процесу (маємо на 
увазі міграційну діяльність) та 
виступати повноцінним парт-
нером в розвитку міграційного 
права.

Є. В. Микитенко 

історико-правовий аналіз, еволюційний розвиток
Євген 

Вікторович
Микитенко 

Начальник ГУ ДМСУ 
в Донецькій області, 

Кандидат 
юридичних наук, 

Заслужений юрист 
України

Головна функція Державної міграційної служби 
України – захист прав і свобод громадян 

Продовження, початок 
в №139

Підсумки роботи 
Державного підприємства 

«Документ» за 2013 рік

Він підкреслив, що Державне підпри-
ємство «Документ»  працює у сфері 
обслуговування громадян 10 років. За 
цей час його послугами скористалися 
понад 30 мільйонів осіб. Підприємство 
підпорядковане Державній міграційній 
службі України й, відтак, головним його 
завданням є сприяння ДМС у її роботі, 
зменшення навантаження на її підрозді-
ли та вдосконалення сервісу. 

Саме поліпшення умов обслугову-
вання громадян України та іноземців 
минулого року – це той здобуток, яким 
може пишатися підприємство . Центри 
обслуговування «Паспортний Сервіс» 
уже  відкрилися в Києві, Тернополі, Рів-
ному та Івано-Франківську. Там створе-
но європейські умови для максимально 
комфортного обслуговування громадян. 
На території Центрів надається повний 
спектр послуг: від підготовки докумен-
тів та фотографування до сплати пла-
тежів у встановлених тут банківських 
терміналах.

Відповіді на всі питання про послуги 
«Паспортного сервісу» та роботи мігра-
ційної служби клієнт може отримати в 
call-центрі за безкоштовним телефоном 
0-800-301-200. До речі, на початку функ-
ціонування колл-центру сюди дзвонили 
близько 200 громадян, - зараз майже ти-
сяча на день. 

Керівництво державного підприємства 
має стратегічні плани на майбутнє. Тож 
фахівцям доведеться завзято попрацю-
вати.

Саме пропозиція нових послуг ста-
не пріоритетною цього 2014 року. А 
це створення візового центру, надан-

Відбулася розширена нарада Державного підприємства «Доку-
мент» по підсумкам роботи за 2013 рік, під головуванням гене-

рального директора Андрія Володимировича Кишинського.

Відповідає Державна 
міграційна служба України 

Питання: Як продовжити термін перебування
 іноземцям на території України?

- Іноземцям та особам без 
громадянства може бути 
відмовлено в продовжен-
ні терміну перебування в 
Україні на підставі:   

якщо їх дії суперечать 
інтересам забезпечення 
безпеки України чи охоро-
ни громадського порядку 
або коли це необхідно для 
охорони здоров'я, захисту  
прав і законних інтересів 
громадян України, інших 
осіб, які проживають в 
Україні;

визнання особи згідно із 
законодавством України 
небажаною для перебуван-
ня в Україні;

виявлення факту подання 
особою під час оформлен-
ня візи чи звернення щодо   
продовження терміну пе-
ребування за відомо не-

Питання: Куди звертатися з документами на імміграцію?
- До територіального підрозділу служби за місцем перебування іноземця (під час його 

перебування на законних підставах на території України) або до дипломатичних пред-
ставництв чи консульських установ України  (під час його перебування за кордоном).

Питання: термін оформлення дозволу на імміграцію?

- Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати 
одного року з дня її подання (стаття 9 Закону України «Про імміграцію»).

Питання: Скільки коштує дозвіл на імміграцію?
- Ставки визначені пунктом 101 Переліку платних послуг, які можуть надаватися орга-
нами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795.

правдивих відомостей або 
підроблених документів;

наявності фактів по-
рушення  законодавства 
України під час попере-
днього чи теперішнього 
перебування на її терито-
рії;

відсутності дійсного 
страхового поліса встанов-

леного законодавством 
України зразка, якщо 
інше не передбачено між-
народними угодами;

відсутності коштів 
для покриття витрат, 
пов'язаних з перебуван-
ням в Україні, або відпо-
відних гарантій від при-
ймаючої сторони.

ня українським трудовим  мігрантам 
комплексної та фахової консультації, 
допомога їм у виготовленні докумен-
тів, з якими не буде жодних проблем за 
кордоном. 

А також питання страхування, апос-
тиль та відкриття Центрів обслуго-
вування громадян  у всіх регіонах 
України. «Сподіваємося, що із цими 
завданнями Державне підприємство 
«Документ»  впорається на «відмінно» 
- сказав в заключенні А.В.Кишинський.

андрій Володимирович 
КиШинСьКий, 

генеральний директор 
ДП «Документ»



9Долі  мігрантів №(1) 143,
січень 2014

Родился он в Афганистане в 
городе с древней историей – Ба-
грам. Из Афганистана в возрас-
те 19 лет направился учиться в 
СССР и получил образование в 
Уфимском нефтяном институ-
те. В 1994 году переехал жить 
и работать в Украину, и по сей 
день является успешным укра-
инским предпринимателем. 
По словам Абдуллы, бывали 
всякие времена в его бизнесе. 
Несколько раз приходилось на-
чинать все сначала. Однако на 
сегодняшний день он являет-
ся Президентом MSM partners 
General Trading company и хо-
зяином сети ресторанов Байт 
Альманди, что в переводе с 
арабского означает «Домаш-
няя кухня». Несколько его рес-
торанов открыты в Арабских 
Эмиратах и пока только один 
в Украине. Ресторан в Одессе 
открылся сравнительно не-
давно, и уже заработал себе 
хороший имидж. Там прово-
дятся не только семейные тор-
жества, но и творческие встре-
чи, его посещают дипломаты 
и деятели культуры. Обста-
новка в ресторане поражает 
своей изысканной атмосфе-
рой. Там чувствуется дыхание 
Востока. Работают повара из 
Турции, Арабских Эмиратов 
и Афганистана. Подают 
традиционный кебаб и плов, а 

так же множество других блюд 
Восточной кухни. 

В ожидании нашей встречи для 
интервью, я предполагала уви-
деть человека в возрасте, уму-
дренного жизненным опытом. 
Но была удивлена - насколько 
этот солидный человек моло-
до выглядит, хорошо образован 
и как он живо и четко излагает 
свои мысли! Было легко вести 
с ним разговор на любые темы: 
будь это политика, бизнес или 
культура. Я давно уже слышала о 
нем как о человеке, который нео-
днократно помогал своим земля-
кам - афганцам, да и украинцам 
тоже. Только рабочих мест он 
создал в Одессе около 50. Рядом 
с рестораном, благодаря ему, на 
высоком уровне работает столо-
вая для студентов Одесского по-
литехнического университета. 

О своей личной жизни Абдул-
ла, как и подобает интеллигент-
ному, образованному человеку, 
мало рассказывает. Известно 
лишь, что он воспитывает дво-
йняшек – сына Самира и дочь 
Марьям, которым исполнилось 
10 лет. Дети занимаются спор-
том и танцами и учатся в укра-
инской школе, так же изучают 
свой родной язык и культуру. 
Мама, брат и сестры Абдуллы 
живут в Европе. Однако Абдул-
ла не стремится переехать туда, 
своё будущее он связывает с 

Украиной, страной, где он на-
чал свой бизнес с нуля и по сей 
день стабильно работает. По его 
мнению, только очень сильные 
люди могут решиться поки-
нуть родные места и отважить-
ся переехать, сменить страну, 
привычную обстановку для того 
чтобы изменить жизнь к лучше-
му. На вопрос: «К чему вы стре-
митесь сейчас, когда у Вас уже 
все налажено?» Абдулла отве-
тил: «Мне хочется объединить 
всех моих земляков, проживаю-
щих в Одесской области, незави-
симо от их происхождения и на-
циональности, племени и языка, 
на котором они говорят. Ведь все 
мы из Афганистана и мы должны 
здесь, в нашем новом доме, жить 
достойно. Сохранять репутацию 
дружного, миролюбивого наро-
да. Стараться поддержать друг 
друга в тяжелую минуту. Для 
того чтобы моим соотечествен-
никам было легче освоиться 
здесь, интегрироваться, думаю, 
для этого придется приложить 
много усилий». 

Ну что ж остается только по-
желать удачи Абдулле Байани в 
его бизнесе и общественных де-
лах, пожелать здоровья и счастья 
ему и его близким. Он является 
достойным примером для тех, 
кому Украина стала второй роди-
ной.

Е. Хван, член НСЖУ

«Когда говоришь правду –
 легче живется»

Главный редактор газеты «Миграция», 
член коллегии ГМС Украины 
И.П. Супруновский вручил ПАМЯТНый 
ДИПлОМ за активную поддержку газе-
ты Миграция и в связи с ее 10-летием 
Президенту национальной культурной 

автономии афганских диаспор 
«Справедливость» Абдулле Баяни.

Именно это изречение полностью 
отражает жизненный путь сильно-
го человека, для которого волею 
судьбы Украина стала второй ро-
диной. Он повидал в жизни много 
трудностей и лишений, но всегда 
достигал поставленной перед со-
бой цели. И достигал он ее благо-
даря своей решительности, которая 
еще в юности спасла ему жизнь во 
время сильной бомбежки в родном 
городе. Так же потому, что его жиз-
ненное кредо – «Когда говоришь 
правду – легче живется».

героем нашей рубрики 
«Судьбы мигрантов» 

является успешный предпри-
ниматель, ресторатор - 

абдулла байани.

ресторан 
абдуллы 
байани 

в одессе

рядом с рестораном, благодаря ему, на 
высоком уровне работает столовая для 

студентов одесского политехническо-
го университета. 
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Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд
               1     2    3     4     5 
  6     7    8     9    10   11   12
  13   14  15   16  17   18  19
  20   21  22   23  24   25  26
  27   28  29   30  31

Листопад
Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд
               1     2    3     4     5 
  6     7    8     9    10   11   12
  13   14  15   16  17   18  19
  20   21  22   23  24   25  26
  27   28  29   30  31

Грудень
Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд
  1    2     3    4     5     6     7
  8    9     10  11   12   13   14
  15  16   17  18   19   20   21
  22  23   24  25   26   27   28
  29  30   31

7 січня – Різдво 
Христове 
14 січня – Обрізання 
Господнє
18 січня – Хрещен-
ський святвечір
19 січня – Хрещення 
Господнє
25 січня – Святої 
Мучениці Тетяни
15 лютого - 
Стрітення Господнє
7 квітня - 
Благовіщення 
Пресвятої Богородиці
13 квітня – Вхід 
Господній в Єрусалим 

20 квітня – Світле 
Христове Воскре-
сіння. ПАСХА
29 травня – Возне-
сіння Господнє
8 червня – День 
Святої Трійці. 
П’ятидесятниця 
7 липня - Різдво Іо-
анна Предтечі
12 липня - Апостолів 
Петра і Павла
19 серпня – Преобра-
ження Господнє
28 серпня - Успіння 
Пресвятої Богородиці
11 вересня - Усікно-
вення глави Іоанна 
Предтечі
21 вересня – Різдво 
Пресвятої Богородиці
27 вересня - Воздви-
ження Чесного і Жи-
вотворящого Хреста 
Господнього 
14 жовтня -  Покрова 
Пресвятої Богородиці
4 грудня  - Введення 
в храм Пресвятої 
Богородиці

Церковні 
свята та 
пам’ятні 
дати
2014
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Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. 
Одна природа делает великое даром. 

Александр Иванович Герцен

Климатические изменения угрожают существованию человечества
Скорость, с которой люди за 

последние 20 лет стали потре-
блять земные ресурсы, а так-
же климатические изменения, 
угрожают «существованию че-
ловечества», говорится в выво-
дах исследования, проведенно-
го 1400 ученых.

Обзор экологической ситуа-
ции, проведенный для ООН, 
показал, что каждому человеку 
в мире сейчас необходимо на 
треть больше ресурсов для обе-
спечения своих потребностей, 
чем способна предоставить 
наша планета. Осложняет си-
туацию то, что многие государ-
ства начнут испытывать острый 
дефицит ресурсов и недостаток 
стабильности, что, в свою оче-
редь, помешает им справляться 
с последствиями климатиче-
ских изменений.

30% амфибий, 23% млеко-
питающих и 12% птиц нахо-
дятся под угрозой вымирания. 
Каждая десятая крупная река в 
мире ежегодно пересыхает, так 
и не достигнув моря.

Эти пугающие выводы о со-
стоянии экологии, которые 
озвучила Программа ООН по 

окружающей среде, должны 
стать «срочным призывом к дей-
ствиям». По словам ООН, чело-
вечество стремительно прибли-
жается к «точке невозвращения».

В исследованиях и составлении 
доклада приняли участие поч-
ти 400 ученых, специалистов в 
различных областях. Их выводы 
анализировали еще около тысячи 
ученых.

Исследователи разделились на 
экспертные группы по каждо-
му из десяти разделов доклада. 
Участница программы Марион 
Читл говорит, что наносимый 
природе урон – значительная 
угроза экономике, и, если не 
принимать мер, он поставит под 
угрозу экономический рост. В 
докладе рассматривалось воздей-
ствие людей на природу начиная 
с 1987 года.

Одной из самых неотложных 
проблем были признаны клима-
тические изменения, однако не 
меньшее беспокойство у экспер-
тов вызывают состояние запасов 
пресной воды, сельскохозяй-
ственных угодий и биологиче-
ское разнообразие видов.

imcl.ru

Влияние 
климатических 

изменений 
на состояние Земли

Мировое население за 20 лет 
выросло на 34% и составило 
6,7 млрд человек.
Ежегодный доход на душу на-
селения вырос на 40% .
Ежегодно в мире исчезает 73 
тыс. квадратных километров 
леса – это в 3,5 раза больше 
площади Уэльса.
Каждый год от природных ка-
таклизмов гибнет 75 тыс. чело-
век.
3 млн человек умирает от за-
болеваний, связанных с каче-
ством воды.
Умирает 10 млн детей в возрас-
те до 10 лет.
Урожай с сельскохозяйствен-
ных земель на 39% больше, 
чем в 1980-е годы.
60% крупных мировых рек 
имеют дамбы или искусствен-
но измененное русло.
Количество пресноводной 
рыбы за последние 20 лет со-
кратилось на 50%.
Более чем в половине городов 
загрязнение превышает нормы, 
установленные Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения.

 www.fao.org

Почему изменяется расписание миграции птиц

Потепление климата приводит 
к раннему гнездованию и проис-
ходящей все раньше с каждым 
годом инкубации, и это, кажет-
ся, связано с опережением ми-
грации.

Ведущий исследователь рас-
сказывает: «Мы знаем , что 
птицы мигрируют все раньше и 
раньше каждый год - в особен-
ности те, которые перемещают-
ся на более короткие расстояния. 
Но причина происходящего оза-
дачивала экспертов в течение 
многих лет. Это особенно важ-
ный вопрос, поскольку виды, ко-
торые не начинают мигрировать 
раньше, начинают терять в сво-
ем количестве.»

Научно-исследовательская 
группа рассмотрела популяцию 
исландских болотных куликов 

на протяжении 20 лет. В течение 
этого периода, их стаи передви-
нули свои весенние даты прибы-
тия на две недели.

Очевидным ответом было бы 

то, что некоторые птицы просто 
мигрируют раньше каждый год, 
но отслеживания отдельных осо-
бей показывает, что это не так. 
На самом деле отдельные птицы 
делают почти одно и то же каж-
дый год – пунктуально прибы-
вают ровно в то же время год за 
годом.

Исследователи из Университета Восточной Англии выяснили, почему птицы 
с каждым годом мигрируют раньше и раньше. Эксперты уже давно подозревали, 

что изменение климата как-то провоцирует перемены в этих шаблонах миграции.
 Но новые данные показывают, что отдельные птицы мигрируют по-прежнему,

 как часы - прибывая в то же время каждый год.

Крупнейшая экологическая
 катастрофа января

На днях более четверти мил-
лиона человек в Западной Вир-
джинии остались без доступа 
к чистой водопроводной воде в 
своих домах из-за разлива ток-
сичных химических веществ, 
загрязнивших местные источни-
ки воды.

Разлив был обнаружен в реке 
Элк после того, как жители за-
метили странный запах в возду-
хе вокруг реки, а Агентство по 
охране окружающей среды, ис-
следуя причины его появления, 
обнаружило утечку в баке по 
хранению химикатов, который 
принадлежит компании Freedom 
Industries. В тот же день власти 
штата выпустили предупрежде-
ние для жителей девяти округов, 
с запретом на пользование водо-
проводной воды, кроме как для 
смыва в унитазах и тушения по-
жаров.

Согласно информации на 
правительственном ресурсе, 
последствия контакта с хими-
катами включают раздражение 
кожи и глаз, головные боли и за-
труднение дыхания. Кроме того, 

это химическое вещество смер-
тельно при проглатывании, хотя 
представитель компании заве-
рил жертв разлива, что оно бы-
стро разбавляется речной водой.

Губернатор штата объявил в 
этих районах чрезвычайное по-
ложение, а президент Обама 
подписал декларацию, которая 
разрешает Федеральному агент-
ству по управлению в чрезвы-
чайных ситуациях (FEMA) на-
чать мероприятия по оказанию 
помощи жителям.

В настоящее время армия 
США, компания Freedom 
Industries и производитель 
DuPont в совместных усили-
ях пытаются выяснить точное 
количество химического веще-
ства, попавшего в реку, а затем 
в водоочистную станцию. На 
данный момент специалисты 
пока не знают, какие средства 
и сколько времени потребуется 
для очистки воды от химика-
тов, и когда жители вновь будут 
иметь доступ к чистой водопро-
водной воде.

ozemle.net

Команда продолжала рассле-
довать то, что может вызывать 
перемещение общего времени 
прибытия куликов вперед. Из-
менение климата, вероятно, 
управляет этим изменением, по-
тому что кулики гнездятся ранее 
в теплые годы, и у птиц, кото-
рые вылупляются раньше, будет 
больше времени на набор нуж-
ных параметров тела, необходи-
мых для миграции, и на поиск 
хороших мест, чтобы провести 
зиму – все это может помочь им 
вернуться в Исландию для раз-
множения пораньше.

Это может также объяснить, 
почему смещения в расписании 
миграций не распространены 
среди видов птиц, мигрирую-
щих на большие расстояния. 

Ежегодная миграция является 
важнейшим процессом в жизни 
многих птиц. Так, белобрюхие 
стрижи безостановочно могут 
лететь до 200 дней. Изменения 
в этом графике ощутимо влия-
ют на популяции. Уже известно, 
что белые аисты вовсе прекра-
тили мигрировать.

Это исследование очень важ-
но, потому что популяции мно-
гих мигрирующих на большие 
расстояния птиц в настоящее 
время сокращаются очень бы-
стро, и определение эффекта 
изменений климата на эти виды 
является ключевой частью по-
нимания причин такого сниже-
ния численности.

ecoportal.su

Ежегодная миграция 
является важнейшим

 процессом в жизни многих 
птиц. Изменения в этом 

графике ощутимо влияют 
на популяции.

Крупнейший разлив химикатов оставил без питьевой 
воды 300000 жителей в Западной Вирджинии
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Нідерланди планують 
цьогоріч додатково виді-
лити 6 млн євро екстреної 
гуманітарної допомоги бі-
женцям, які постраждали 
під час конфлікту у Сирії.

Про це повідомила мі-
ністр зовнішньої торгівлі 
та розвитку співробітни-
цтва Королівства Нідер-
ланди Ліліан Плюмен.

«Ситуація в таборах бі-
женців є драматичною і 
погіршується з кожним 
днем. Ще гіршою вона є 
для незліченної кількості 
людей, до яких співробіт-

Нідерланди виділять додатково 6 млн 
євро гуманітарки сирійським біженцям

ники гуманітарних органі-
зацій не можуть дістатися. 
Кожен день - це боротьба 
за виживання. Поки немає 
політичного рішення цієї 
жахливої громадянської 
війни, додаткова допомо-
га для постраждалих буде, 
як і раніше, необхідна. Як 
і інші країни, Нідерланди 
вносять вклад», - цитує 
Плюмен сайт Кабінету мі-
ністрів Нідерландів.

Кошти будуть спрямова-
ні до ООН, яка координує 
міжнародну допомогу.

Міністр раніше вже по-

сприяла виділенню 7 млн 
євро на 2014 рік через гол-
ландські фонди допомоги.

У цілому протягом 2012-
2013 років Нідерланди ви-
ділили на допомогу сирій-
цям, які постраждали від 
насильства, 61 млн євро.

«Це означає, що внесок 
Нідерландів на екстрену 
допомогу для сирійців, 
постраждалих від кон-
флікту, рівнозначний з 
іншими європейськими 
країнами (Швеція - 60 
млн євро, Данія - 55 млн 
євро, Німеччина - 320 млн 
євро)», - зазначають в уря-
ді.

Нагадаємо, наприкінці 
минулого року Органі-
зація Об'єднаних Націй 
оголосила про збір коштів 
для надання гуманітар-
ної допомоги для Сирії і 
планує зібрати 6,5 млрд 
доларів. Ці кошти підуть 
на їжу, організацію при-
тулків, базову медичну 
допомогу та інше. За про-
гнозами ООН, у 2014 році 
практично 75% жителів 
Сирії, де загалом прожи-
ває 22,4 млн людей, потре-
буватимуть гуманітарної 
допомоги.

ukrinform.ua

бельгія визнала, що
 українським журналістам треба 

давати візи на 5 років
МЗС Бельгії висловило 

жаль з приводу порушен-
ня положень посиленої 
Угоди між Україною та ЄС 
про спрощення оформлен-
ня віз, яке сталося у жовтні 
минулого року. Тоді групі 
українських журналістів, 
які прямували на між-
народну конференцію до 
Бельгії, було видано візи з 
терміном перебування два 
дні замість встановленого 
у п'ять років.

Про це заявив дирек-
тор Департаменту інфор-
маційної політики МЗС 
України Євген Перебийніс 
на брифінгу, посилаючись 
на роз'яснення, отримані 
від МЗС Бельгії.

«Хотів би повідомити, 
що бельгійська сторона за 
результатами проведеного 
аналізу візових клопотань 
українських журналістів 
підтвердила, що відповід-
но до статті 5 посиленої 

Угоди між Україною та ЄС 
про спрощення оформлен-
ня віз з 1 липня 2013 року 
журналістам та членам 
технічного персоналу, які 
супроводжують журналіс-
та з метою виконання про-
фесійних обов'язків, візи 
оформлюються строком дії 
на п'ять років», - сказав він.

За словами дипломата, 
МЗС Бельгії визнало, що 
Посольство Бельгії в Укра-
їні не врахувало положень 

Угоди, та висловило жаль 
з цього приводу.

«Бельгійській диплома-
тичній установі в Україні 
були також надані на-
лежні зауваження щодо 
необхідності дотримання 
положень Угоди про спро-
щення оформлення віз по 
відношенню до всіх кате-
горій громадян України, 
на яких вона поширюєть-
ся», - додав Перебийніс.

ukrinform.ua

британия будет препятствовать 
свободной миграции из еС

Правительство Велико-
британии будет добивать-
ся от властей Евросою-
за пересмотра условий 
членства страны в ЕС и 
намерено отстаивать за-
градительные меры по 
отношению к мигрантам 
из Евросоюза, заявил бри-
танский премьер-министр 
Дэвид Кэмерон.

«Мы оцениваем, как мы 
бы могли путем перегово-
ров изменить наши отно-
шения с Европой, можем 
ли создать больше мигра-
ционных барьеров, чем у 
нас есть сейчас. Мы рас-
сматриваем все возмож-
ности для ограничения 
количества мигрантов», 
- сказал Дэвид Кэмерон, 
который ранее неодно-
кратно заявлял о необ-
ходимости ограничения 
миграционных потоков в 
страну и необходимости 
проведения референдума 
о выходе Британии из ЕС.

Премьер подчеркнул, 
что он не ставит под со-
мнение общие принципы 
ЕС, однако заметил, что 
не считает справедливым 

право мигрантов из стран - 
«новых членов» Евросою-
за на получение высоких 
пособий по безработице в 
Великобритании, а также 
возможность использова-
ния ими бесплатной систе-
мы здравоохранения.

Дэвид Кэмерон напом-
нил о необходимости огра-
ничения миграции после 
того, как с первого января 
для граждан ЕС из Румы-
нии и Болгарии открылся 
беспрепятственный въезд 
в Великобританию. Фак-
тический мораторий на 
свободный въезд в страну 

действовал семь лет - с 
2007 года, когда Румыния 
и Болгария стали членами 
ЕС. Долгосрочные бри-
танские визы с правом 
работать в стране могли 
получить лишь индивиду-
альные предприниматели, 
специалисты высокого 
уровня и те, в чьих услу-
гах нуждались британ-
ские компании.

 По подсчетам экспертов, 
после снятия ограничений 
в Британию приедут око-
ло трехсот тысяч жителей 
Румынии и Болгарии.

rian.com.ua

Почалася евакуація тисяч
 іноземців з цар

З Центрально-афри-
канської республіки 
(ЦАР) почалася екстрена 
евакуація тисяч іноземних 
громадян. Про це повідо-
мляє Міжнародна органі-
зація з міграції (МОМ).

10 січня пішов у від-
ставку самопроголошений 
президент ЦАР Мішель 
Джотодія. Він відмовив-
ся від цього поста, отри-
маного шляхом скидання 
президента Франсуа Бо-
сізе в березні 2013 року, 
під тиском лідерів держав 
Африки. 

За час недовгого прав-
ління Джотодія ЦАР 
занурилася в хаос і на-
сильство: в переважно 
християнській країні бо-
йовики угрупування «Се-
лека», що складається 
переважно з мусульман, 

Польщу в 2013 році відвідало понад 
2 млн туристів з України

Польщу в 2013 році від-
відало 2,1 млн українців, а 
загалом з нашої країни на 
територію Польщі зафік-
совано 7,3 млн в’їздів.

Про це йдеться в до-
слідженні міністерства 
спорту і туризму Польщі 
(MSiT).

«Найбільшу кількість 
в’їздів до Польщі зафік-
совано з Німеччини (28,9 
млн, зокрема 5,3 млн ту-
ристів), Чехії (13,4 млн, 
зокрема 245 тис. туристів) 
та України (7,3 млн, зо-
крема 2,1 млн туристів)», 
- йдеться в дослідженні.

Зазначається, що 2013 

рік став успішнішим для 
польського міжнародного 
туризму за рекордний 2012, 
коли в Польщі та Україні 
проводився Чемпіонат Єв-
ропи з футболу.

За інформацією MSiT, у 
порівнянні з 2012 роком, 
кількість іноземних турис-

тів в Польщі зросла на 7% 
і склала загалом близько 
15,8 млн осіб. При цьому 
прибутки від туризму в 
2013 році зросли на 11,5% 
і склали близько 39,8 млрд 
злотих (понад 13 млрд 
дол.).

ukrinform.ua

захопили столицю ЦАР 
місто Бангі і при потуранні 
президента почали репре-
сії населення. Жителі ЦАР 
відповіли формуванням 
загонів ополчення. Через 
озброєний конфлікт сотні 
тисяч людей стали біжен-
цями. Жителі ЦАР зустрі-
ли звістку про відставку 
Джотодії з тріумфуванням.

МОМ організувала пові-
тряний міст для евакуації 
застряглих в ЦАР інозем-
ців. Вона зробила це після 
звернень сусідніх афри-
канських країн.  Першими 
з охопленої конфліктом 
країни евакуюють 800 гро-
мадян Чаду.

Конфлікт в ЦАР зробив 
біженцями близько 935000 
чоловік. Тисячі будинків 
були пошкоджені або роз-
грабовані. Багато сімей 

вимушених переселен-
ців знайшли притулок в 
церквах і школах, а також 
в аеропорту Бангі. МОМ 
отримала прохання від 
Чад, Нігера, Малі, Судану 
і Демократичної Республі-
ки Конго допомогти з ева-
куацією декількох тисяч 
найуразливіших громадян.

В цілому більше 60 000 
мігрантів з сусідніх країн 
вже звернулися за допо-
могою до посольствами їх 
країн в ЦАР. 

Перші три рейси між 
Бангі і столицею Чад 
Нджаменою фінансуються 
за рахунок МОМ. Органі-
зація вже поводилася із за-
кликом виділити 17,5 млн 
доларів для евакуації до 10 
000 африканських мігран-
тів з ЦАР.

economists.pro

операцію організувала Міжнародна організація з міграції

румунію критикують за масове 
надання громадянства молдованам

Лідер групи соціалістів 
і демократів в Європей-
ському парламенті Ханнес 
Свобода вважає непри-
пустимим масове надання 
молдованам румунського 
громадянства, оскільки 
цей чинник призводить до 
розколу в молдавському 
суспільстві.

«Стає очевидним, що 
щедре надання паном Бе-

сеску (президент Румунії) 
румунського громадянства 
молдованам, які стають 
автоматично громадяна-
ми європейської держави, 
проживаючи за її межами, 
призводить до небажаного 
розколу в молдавському сус-
пільстві», - заявив Свобода.

Європарламентар підкрес-
лив, що проблема грома-
дянства не повинна стати 

компетенцією лише урядів 
окремих країн - це питання 
необхідно вирішувати на 
рівні ЄС.

За даними Національ-
ного агентства Румунії з 
громадянства, за останні 
три роки (2011 - 2013 рр.) 
Румунія надала своє гро-
мадянство понад 180 тис. 
громадянам Молдови.

ukrinform.ua

За оцінками ООН, 
з початку конфлікту кількість 
біженців у Сирії сягнула 9 млн осіб.

Директор Департаменту інформаційної політики 
Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс

Британский 
премьер-
министр 
Дэвид 
Кэмерон
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Оборудованные видеокаме-
рой и лёгкие в управлении и 
передвижении, роботы будут 
находить и проверять туннели, 
используемые контрабандиста-
ми для переправки наркотиков, 
оружия и нелегалов через гра-
ницу. Каждый из новых «погра-
ничников» обошёлся министер-
ству обороны США в $27 тыс.

Хотя роботизированная тех-
ника уже не первый год стоит 
на службе пограничных войск, 
передовые технологии сегодня 
позволили создать суперлёгкие 
механизмы, весом чуть более 
пяти килограммов. Они могут 
обследовать подземные кори-
доры за рекордное время и убе-
речь людей от необходимости 
подвергать себя опасности в 
узких лазах, где часто рушатся 
земляные стены и не хватает 
кислорода. В настоящее время 
таких роботов всего три - два из 
них будут нести службу на юге 
Аризоны, а ещё один отправит-

ся в Калифорнию.
Военные действия между по-

граничной службой и местными 
преступниками давно проникли 
под землю. Как сообщает USA 
Today, с 1990 года вдоль мекси-
канской границы было найдено 
около 170 туннелей.

Многие из них являются частью 
дренажной системы, созданной 
в приграничных городах для за-
щиты от наводнений, другие же 
вырыты специально для пере-
правки оружия, наркотиков, не-
легальных мигрантов и многого 
другого. Некоторые могут быть 
шириной всего в полметра, и 
перемещаться в них можно лишь 
одному человеку и ползком.

Другие же представляют собой 
широкие коридоры в несколько 
сот метров, оборудованные си-
стемами вентиляции и освеще-
нием - через такие, как правило, 
переправляют оружие и крупные 
партии наркотиков.

По словам военных, самые про-

стые подземные лазы роются 
фактически голыми руками 
- для этого людям достаточно 
купить элементарный набор ин-
струментов в ближайшем мага-
зине. Наиболее же продвинутые 
контрабандисты строят туннели 
по своему собственному вкусу, 
специально приглашая для это-
го инженеров и архитекторов. 
По подсчётам, строительство 
самых «изысканных» подзем-
ных ходов обошлось им в сумму 
от $2 до 3млн.

Большинство контрабандных 
туннелей обнаруживаются бла-
годаря разведке на местности - 
патрули замечают любые подо-
зрительные ямы или места, где 
земля была разрыта. Часто под-
земные ходы «сдают» местные 
информаторы. Военные уве-
рены, что с появлением управ-
ляемых роботов эффективность 
обнаружения новых туннелей 
повысится в десятки раз.

russian.rt.com

на границе СШа и Мексики будут 
работать управляемые роботы

Приблизительно тысяча 
женщин и детей нелегальных 
мигрантов из стран Афри-
ки вышли 15 января, днем на 
марш протеста против условий 
их жизни в Израиле.

Они отправились из тель-
авивского парка Левински по 
направлению к Ган Меир. По 
дороге они намерены остано-
виться и провести демонстра-
цию у представительства ООН 

и американского посольства.
Участницы акции идут с дет-

скими колясками и несут плакаты 
со словами “Освободите моего 
мужа!”, требуя отпустить их су-
пругов из специальных лагерей 
для нелегальных мигрантов.

Как уже сообщалось, органи-
зация “Исраэль шели” (“Мой 
Израиль”) и общественные ор-
ганизации, представляющие 
жителей Южного Тель-Авива, 

страдающих от соседства с не-
легалами, намерены провести 
у тель-авивской “Синематеки” 
свою демонстрацию. Их про-
тест будет касаться не только 
засилья нелегалов. Он будет 
обращен против тех левых 
общественных организаций, 
деятельность которых направ-
лена на увеличения африкан-
ского присутствия в Израиле.

9tv.co.il

жены нелегальных 
мигрантов из африки 

вышли на демонстрацию 
в тель-авиве

Мигранты в италии в знак 
протеста зашили себе рты 

Инцидент произошел в изоля-
ционном центре для мигрантов 
в районе Понте-Галерия неда-
леко от Рима.

В числе участников акции 
протеста — четверо мужчин 
из стран Магриба, двум из них 
около двадцати лет, двум дру-
гим — за тридцать. Известно, 
что инициатора акции должны 
были депортировать на родину 
в понедельник. Зашить рты ми-
грантам удалось при помощи 
нитки, которую они добыли из 
одеяла, и детали зажигалки, ко-
торую они использовали в каче-
стве иголки.

Комментируя случившее-
ся, мэр итальянской столицы 
Игнацио Марино призвал ак-
тивизировать общественные 
дебаты «об этих антигуманных 

центрах и законодательстве, 
из-за которого туда попадают 
люди, пытающиеся спастись от 
войны, насилия и бедности».

Италия сталкивается с боль-
шим наплывом нелегалов из 
африканских стран и бежен-
цев из Сирии, условия их со-
держания вызывают критику 
со стороны правозащитников. 
В середине декабря 2013 года 
большой резонанс получил ви-
деоролик, снятый в лагере для 
беженцев на острове Лампеду-
за. На видео показано, как ми-
грантов заставляют раздеваться 
догола и поливают из шланга 
дезинфицирующими средства-
ми. После публикации ролика 
власти приступили к проверке 
ситуации в том лагере.

Comments.UA

Четверо выходцев из Северной Африки 
зашили себе рты в знак протеста про-
тив содержания под стражей в Италии

Полиция Саудовской Аравии 
розлидуе случай падения с 
неба расчлененного тела чело-
века. 

Об удивительном случае в по-
лицию сообщил житель города 
Джидда, который заметил, как 
на перекресток дороги упали 
останки человеческого тела.

Предварительное расследо-
вание установило, что остан-

Полиция Саудовской 
аравии расследует случай 

падения человека с неба
ки человека упали с самолета. 
Следствие предполагает, что 
нелегал залез в отсек для шас-
си, чтобы пересечь границу. 
Опасная попытка привела к 
гибели.

Несколько лет назад мужчи-
на пытался пересечь границу 
в отделении для шасси само-
лета, но замерз насмерть.

УНН

ПроиСшеСтВия
на российско-эстонской 

границе нелегал в шортах
замерз насмерть 

Трое граждан Судана неле-
гально пересекли российско-
эстонскую границу вплавь по 
реке, после чего один из них 
скончался от переохлаждения

Двое других были задержаны 
эстонской погранслужбой.

Как стало известно, темпе-
ратура воздуха на момент за-
держания составляла около 10 

градусов мороза. Африканцы 
были одеты только в шорты.

Получивший переохлаждение 
нарушитель пограничного ре-
жима умер уже в Койдульском 
погранпункте.

«Жизни двух нарушителей 
вне опасности», - подчеркнула 
погранслужба.

Comments.UA 
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Украина выдворила двоих «воров 
в законе» и одного «авторитета»

Сотрудники Управления 
по борьбе с организован-
ной преступностью Глав-
ного управления Мини-
стерства внутренних дел 
задержали и выдворили 
двоих «воров в законе» и 
одного криминального ав-
торитета.

В ходе расследования 
было установлено, что 
один из «воров» по про-
звищу «Поли», согласно 

решению одного из рай-
онных судов Киева, еще 
в октябре 2013 года был 
принудительно выдворен 
за пределы территории 
Украины с запретом въезда 
сроком на три года, однако 
нарушил закон и снова не-
легально вернулся в Украи-
ну.

Он курировал совершения 
преступлений имуществен-
ного характера в Киеве.

Другой «вор в законе», 
«Валера Кутаисский» за-
ведовал, согласно инфор-
мации правоохранителей, 
преступниками, которые 
приезжали из-за границы 
для совершения преступле-
ний.

Третьим задержанным 
был криминальный авто-
ритет, сын одного из самых 
влиятельных «воров в зако-
не» по прозвищу «Дато Ку-
таисский» или «Коляско», 
который сейчас за рубежом 
возглавляет «Кутаисский 
клан».

Они были задержаны в 
Шевченковском районе 
Киева.

После проверки закон-
ности пребывания мужчин 
на территории Украины, их 
выдворили с запретом при-
езжать в нашу страну в те-
чение последующих 3 лет.

podrobnosti.ua

Суд во Франции принял решение выдать 
банкира Аблязова либо России, либо Украине
Суд поддержал требование прокуратуры, которое было заявленное 

12 декабря 2013 года, экстрадировать Аблязова в Россию или Украину
Французский суд поста-

новил 9 января экстради-
ровать экс-главу совета 
директоров «БТА Банка», 
гражданина Казахстана, 
беглого банкира Мухтара 
Аблязова в Украину или в 
Россию, при этом приори-
тет отдается российской 
стороне.

Отмечается, что суд под-
держал требование про-
куратуры, которое было 
заявленное 12 декабря 
2013 года, экстрадировать 
Аблязова в Россию или 
Украину.

Напомним, Аблязов был 
задержан во Франции 31 
июля 2013 года на Ла-
зурном берегу. Выдачи 
банкира добивались три 
страны: Россия, Украи-
на и Казахстан, при этом 
соглашения об экстради-
ции между Казахстаном 
и Францией нет. Власти 
Казахстана разыскивают 
Аблязова за хищение 5 
млрд долларов из «БТА 
Банка», который ранее 
был крупнейшим частным 
банком страны. В феврале 

2009 г. «БТА Банк», ока-
завшийся в сложной фи-
нансовой ситуации, был 
национализирован властя-
ми Казахстана. А Аблязов, 
опасаясь ареста, бежал в 
Лондон. В ходе расследо-
вания правоохранительные 
органы Казахстана выясни-
ли, что выведенные из бан-
ка деньги Аблязов инвести-
ровал в различные проекты 
в России. В частности, на 
них были приобретены 
крупные участки земли в 
Подольском и Домодедов-
ском районах Подмосковья. 

Добавим, что МВД России 
в 2010 году заочно обвини-
ло Аблязова в совершении 
преступлений, предусмо-

тренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 
уголовного кодекса РФ (мо-
шенничество в особо круп-
ном размере и отмывание 
похищенных средств). По 
версии МВД России, «БТА 
Банк» по приказу Аблязова 
выдал различным структу-
рам в РФ, находящимся под 
его же контролем, кредиты 
на общую сумму около 4,5 
млн долл., которые не были 
возвращены.

В правоохранительных 
органах утверждают, что 
Аблязов вел бизнес и в 
Украине, которая также 
объявила его в итоге в меж-
дународный розыск за мо-
шенничество.

112.ua

Припинено діяльність 
іноземців, які організували 
канал нелегальної міграції

Як встановлено правоо-
хоронцями, за допомогою 
своїх співвітчизників, 
які легально прожива-
ють в Україні, громадяни 
В’єтнаму, використовую-
чи запрошення навчаль-
них закладів України, 
прибували до області ні-
бито на навчання на під-
готовчому відділенні 
ВУЗу з метою вивчення 
української або росій-
ської мови. Після прибут-
тя в Україну іноземці на 
навчання не з’являлися, а 
намагалися незаконно пе-
реправитись до країн Єв-
росоюзу. Проте більшість 
нелегалів організатори 
незаконних переправлень 
працевлаштовували тут 
же, на території Одесь-
кого регіону, зокрема - у 
підпільних цехах з вироб-
ництва товарів широкого 

споживання.
25 грудня минулого року 

два такі цехи з виготов-
лення контрафактної про-
дукції було виявлено спів-
робітниками Головного 
управління „К” та Управ-
ління СБУ в Одеській об-
ласті у сільській місцевос-
ті області.  Встановлено, 
що у підпільних цехах, 
незаконні мігранти (понад 

25 громадян В’єтнаму) 
не тільки здійснювали 
діяльність з виробництва 
контрафактних товарів 
під торговими марками 
відомих брендів, а й про-
живали у цих виробни-
чих приміщеннях. У ході 
обшуків також виявлено 
майже 5 тисяч одиниць 
готової продукції на суму 
150 тисяч доларів США 
(товар вивозився 2-3 рази 
на день), 42 верстати про-
фесійного швейного об-
ладнання, майже 100 ти-
сяч доларів США.

На даний час в рам-
ках кримінального про-
вадження здійснюються 
заходи, націлені на вста-
новлення всіх обставин 
скоєння кримінального 
правопорушення та при-
четних до цього осіб.

Прес-центр СБУ

индийский дипломат покинула СШа 
из-за обвинения в мошенничестве

Индийский дипломат 
Девиани Кхобрагаде, ко-
торую в США обвинили 
в мошенничестве с визой, 
покинула страну по прось-
бе американских властей.

Власти США потребо-
вали, чтобы Кхобрагаде 
уехала из страны после 
того, как Индия отказа-
лась снять с нее диплома-
тический иммунитет. Этот 
статус дипломат получи-
ла благодаря переводу с 
должности заместителя ге-
нерального консула Индии 
в Нью-Йорке на работу в 
представительство страны 
при ООН. Госдепартамент 
также предупредил, что в 
будущем постарается по-
мешать ей получить визу.

Девиани Кхобрагаде вы-
летела из США в Индию 
вечером 9 января. В это же 
время в суде, где присут-
ствовал только ее адвокат, 
дипломату были предъ-
явлены официальные об-
винения в мошенничестве 
с визой и предоставлении 
ложной информации го-
сорганам.

Судья признал право 
Кхобрагаде на выезд из 
страны, несмотря на то, 
что это нарушает усло-

вия ее освобождения под 
залог. По словам судьи, 
требование Госдепар-
тамента, чтобы она по-
кинула страну, является 
приоритетным. При этом 
отмечается, что если Кхо-
брагаде вернется в США 
без дипломатического им-
мунитета, ей придется от-

вечать по предъявленным 
обвинениям.

Кхобрагаде была аресто-
вана в Нью-Йорке в сере-
дине декабря 2013 года. 
Прокуратура Манхэттена 
обвинила ее в том, что она 
дала ложные показания 
при получении рабочей 
визы для своей домработ-
ницы, которую привезла 
из Индии. В документах 
на визу Кхобрагаде ука-

зала, что будет платить 
прислуге 4,5 тысячи дол-
ларов в месяц, тогда как 
в действительности огра-
ничивалась несколькими 
сотнями.

Уголовное дело против 
Кхобрагаде вызвало воз-
мущение индийских вла-
стей. В частности, они 

потребовали от США 
извинений за то, что ди-
пломата подвергли пол-
ному обыску и посадили 
в одну камеру с наркома-
нами.

В качестве ответных 
мер Индия лишила аме-
риканских дипломатов 
целого ряда привилегий 
и отменила несколько 
двусторонних встреч.

podrobnosti.ua

громадян Сирії, іраку, афганістану, росії 
та Молдови затримали через порушення

Вже в перші дні ново-
го року співробітники 
Держприкордонслужби 
затримали близько 30 по-
рушників, які намагалися 
перетнути кордон неза-
конним способом.

Тільки на Закарпатті, 
окрім виявлених 8 сирій-
ців прикордонники  Чоп-
ського загону затримали 3 

громадян Іраку та 2 грома-
дян Росії – жителів Чечні. 
Під час проведення філь-
траційних заходів встанов-
лено, що усі затримані мали 
намір незаконно потрапити 
до країн Євросоюзу в обхід 
пунктів пропуску.

На Одещині двох поруш-
ників виявили прикордон-
ники відділу «Тимкове» 

Котовського загону. Росія-
нин та особа без громадян-
ства Молдови, намагались 
швидко подолати лінію 
держрубежу. Однак автомо-
біль «ВАЗ», яким вони ру-
халися, застряг у рові, що 
прикривав об’їзний шлях.

Крім того, 2 громадян 
Афганістану, які намага-
лись відлетіти до Норвегії 
по підробленим докумен-
там громадян Великобри-
танії, затримали в аеропор-
ту «Бориспіль». Ще двох 
порушників прикордонни-
ки  виявили в аеропортах 
Львова та Одеси. Громадя-
ни Сирії подорожували з 
паспортами громадян Ту-
реччини.

dpsu.gov.ua

У рамках кримінального провадження з класифікацією „незаконне 
переправлення осіб через державний кордон України” 

(ч. 2 ст. 332 КК України), розпочатого наприкінці минулого року, 
припинено протиправну діяльність мешканців Одеської області 
в’єтнамського походження, причетних до створення, організації 

та функціонування каналу незаконної міграції.

Индийский дипломат Девиани Кхобрагаде

экс-глава совета директоров «БТА Банка» М.Аблязов

подготовила Татьяна Донец -  собкор газеты «Миграция»
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Золотые правила 
бодрости утром

запас энергии в организме 
можно поддерживать на 
должном уровне, не прибегая 
к стимуляторам вроде кофе 
и шоколада. Чтобы оста-
ваться бодрым весь день, 
нужно контролировать уро-
вень глюкозы в крови, именно 
ее скачки приводят к состоя-
нию спячки. Диетологи ре-
комендуют прислушаться к 
следующим рекомендациям.

19 января, в холодное и 
штормящее Черное море 
на одеском городском 
пляже «Ланжерон» вош-
ли более 750 человек. 
Самым маленьким «мор-
жом» оказался одессит в 
возрасте 1 год и 10 меся-
цев, которого родители 
окунули в море.

Организатором меро-
приятия выступил «Одес-
ский клуб моржей». 
Для удобства контроля 
установления рекорда 
его участники регистри-
ровались. Здесь же они 
подписывали с организа-
торами несложный дого-
вор о том, что участники 
понимают возможную 
опасность погружения, 

В одессе зарегистрировали самое 
массовое крещенское купание в Украине

получали соответствую-
щее свидетельство и захо-
дили в воду группами по 
20 человек. Безопасность 
обеспечивали спасатели, 
несшие свою вахту с ран-
него утра. Подсобили и 
военные, подогнавшие на 
«Ланжерон» передвижную 
полевую кухню и разда-
вавшие всем горячий чай.

- Таким образом, орга-
низаторы мероприятия 
установили новый рекорд 
страны, — сообщили 
«ФАКТАМ» в департа-
менте информации и свя-
зей с общественностью 
Одесского горсовета. — 
Предыдущее достижение 
— прошлогоднее, когда 
в крещенском купании в 

американцы разработали 
уникальный метод избавления 

от негативных мыслей
Американскими уче-

ными, совместно с ис-
панскими коллегами 
разработан уникальный 
действенный метод из-
бавления от негативных 
мыслей. Эксперты прове-
ли ряд экспериментов, где 
респондентами были уча-
щиеся среднеобразова-
тельных и высших учеб-
ных заведений Испании и 
Америки. 

В конце проведенного 
эксперимента было выяс-
нено, что мрачные мысли 
уходят благодаря записям 

на бумаге с последующим 
их уничтожением. Такой 
подход, как сообщили экс-
перты, предоставляет поис-
тине удивительную возмож-
ность заметного облегчения 
психоэмоционального на-
пряжения и дискомфорта 
со всеми вытекающими по-
следствиями.

Молодыми студентами и 
учащимися средних школ 
Испании, велись запи-
си мыслей о собственной 
внешности и употребляе-
мой пище. При этом, боль-
ше пятидесяти процентов 

участвующих в этом экс-
перименте хранили сде-
ланные записи, другой 
половиной они просто 
выбрасывались.

Абсолютно идентичный 
эксперимент был прове-
ден в числе школьников 
и студентов Америки, ко-
торые, как было установ-
лено учеными, показали 
примерно идентичные 
результаты, сообщили в 
собственном заключении 
руководители данного 
эксперимента.

lenta-ua.net

Обязательно завтра-
кайте - именно от завтра-
ка зависит распределение 
энергии на день На завтрак 
кушайте кашу - сложные 
углеводы обладают «дол-
гоиграющим» эффектом.

2Кушайте небольши-
ми порциями пять раз 
в день - уровень глюкозы 
будет поддерживаться на 
одной отметке и не будет 
ее резких скачков.

3С каждым приемом 

пищи употребляйте слож-
ные углеводы - хлеб из 
муки грубого помола, ма-
кароны из муки твердых 
сортов, каши (не в виде хло-
пьев).

Не увлекайся сладким 
- простые углеводы (саха-
ра) вызывают резкие скач-
ки уровня глюкозы. Все 
сладкое употребляй после 
основного приема пищи, 
желательно, в первой поло-
вине дня.

Включите в меню пе-
рец чили - способствует 
выработке эндорфинов в 
организме. Также источ-
никами этих соединений 
являются картофель, зе-
леные овощи, молоко и 
рыба, богатые витамина-
ми группы В. Также среди 
врагов упадка сил – ви-
тамин С (капуста, цитру-
совые) и железо (печень, 
говядина).

www.edinstvennaya.ua

селе Ялта Донецкой об-
ласти — в Азовское море 
окунулись 327 человек, пе-
рекрыто более чем вдвое. 
Это только по официаль-
ным данным, посколь-
ку купающихся нынче в 
Одессе было в разы боль-
ше. Они просто не зареги-
стрировались…

Это достижение одесси-
тов будет зафиксировано в 
Книге рекордов Украины.

По словам бывалых «мор-
жей», главное — находить-
ся в хорошей физической 
форме, не употреблять 
перед погружением алко-
голь и не злоупотреблять 
пребыванием в морских 
волнах-в воде рекоменду-
ют находиться не более 

УВіМКНіТь УяВУ 
Люди, які запам'ятовують 
величезні числа, завжди 
мають розвинену уяву. 
Вони представляють чис-
ло у вигляді рослин, тва-
рин і неживих предметів, 
наприклад, двійка - ле-
бідь, вісімка - матрьош-
ка, одиниця - стовп біля 
дороги, і т.д. Не можете 
уявити відразу в розумі - 
намалюйте .
РУХАйТеСя 
Більше займайтеся спор-
том і танцюйте. Це зна-
чно покращує кровообіг, 
у тому числі і в голов-
ному мозку, активізує 
психічні процеси, що за-
безпечують сприйняття, 
відтворення і переробку 
інформації.
ЗАйМіТьСя 
РУКОДіЛЛяМ
Не вважайте це заняттям 
лише домогосподарок 
або бабусь. Вишивання 
хрестиком, нанизування 
намистин - ці дії активі-
зують пам'ять.

ТРеНУйТеСя
Читайте художню літера-
туру, після чого коротко 
записуйте імена героїв і 
сюжет. Переглядайте час 
від часу запису і віднов-
люйте прочитане в пам'яті. 
Це допоможе не просто 
тренувати пам'ять, але й 
уславитися ерудованою 
особистістю в колі друзів.
ЗАБУДьТе 
ПРО ЗУБРіННя
Заучувати щось, не розу-
міючи, не бачачи образи 
перед очима, не переказу-
ючи своїми словами текст, 
невигідно. Зубріння далі 
оперативної пам'яті не 
пройде. Точно не піде на 
користь вчити «до іспиту» 
або «до завтра» . Якщо ви 
при запам'ятовуванні по-
ставите мета «вивчити на-
вічно», то переможете .
ПОВТОРюйТе
Повторення - мати навчан-
ня. Але не варто повторю-
вати отриману інформацію 
по 5 разів поспіль, зробіть 
це по одному разу на день 

протягом п'яти днів. Кра-
ще за все робити це на 
ніч.
ПРАВиЛьНО 
ХАРЧУйТеСя.
Морепродукти, риба, 
яйця, злаки, рослинна 
олія та овочі покращу-
ють пам'ять. Часом і один 
лиш шматочок шоколаду 
може підбадьорити втом-
лений мозок.
ВЧіТь ВіРШі 
Щодня вчіть один не-
великий віршик (якщо 
важко, то достатньо ви-
вчити чотиривірш) і вла-
штовуйте в кінці тижня 
подругам або своїм ро-
дичам поетичні вечори. 
Вже через кілька місяців 
Ви побачите результат - 
ваша пам'ять покращила-
ся. Допоможе вивчайчан-
ня іноземних мов.
ЗАБУДьТе ПРО ЛіНь
Не лінуйтеся. Ледачим 
людям у своїх діях і дум-
ках, хороша пам'ять ніко-
ли не світить.

imolod.com.ua

Прості способи 
поліпшити пам’ять

Ви напевно помічали, що 
деякі люди без особливих 
зусиль запам'ятовують 
навіть дуже незначні 
деталі й миттєво схо-
плюють щось нове? Ми 
пропонуємо Вам поліпши-
ти пам'ять за допомогою 
простих способів.

30−40 секунд. Выйдя на 
берег, желательно насухо 
вытереться полотенцем и 
тепло одеться.

Массовые крещенские 
купания прошли в Одессе 
и на пляже «Золотой бе-
рег» (16-ястанция Боль-

шого Фонтана, курортная 
зона Одессы). Их органи-
затором выступила Одес-
ская епархия Украинской 
православной церкви. Епи-
скоп Южненский Диодор, 
викарий Одесской епар-
хии, совершил освящение 

воды на берегу Черного 
моря. После чего желаю-
щие погружались в воду. 
По разным данным, толь-
ко на этом пляже в холод-
ные волны окунулись от 
10 до 13 тысяч человек.

fakty.ua

Одесситы поставили перед собой амбициозную 
и вполне выполнимую задачу — организовать са-
мое массовое крещенское купание в Украине — и 
успешно ее выполнили. 
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Майя Анджелу, американская писательница и поэтесса Роберт Браунинг , английский поэт и драматург

«Господи, я прошу не о чудесах 
и не о миражах, а о силе каждо-
го дня. Научи меня искусству 
маленьких шагов.
Сделай меня наблюдательным и 
находчивым, чтобы в пестроте 
будней вовремя останавливаться 
на открытиях и опыте, которые 
меня взволновали.
Научи меня правильно распоря-
жаться временем моей жизни. 
Подари мне тонкое чутье, чтобы 
отличать первостепенное от вто-
ростепенного.
Я прошу о силе воздержания 
и меры, чтобы я по жизни не 
порхал и не скользил, а разумно 
планировал течение дня, мог бы 
видеть вершины и дали, и хоть 
иногда находил бы время для на-
слаждения искусством.
Помоги мне понять, что мечты не 

могут быть помощью. Ни мечты 
о прошлом, ни мечты о будущем. 
Помоги мне быть здесь и сейчас 
и воспринять эту минуту как 
самую важную.
Убереги меня от наивной веры, 
что все в жизни должно быть 
гладко. Подари мне ясное созна-
ние того, что сложности, пораже-
ния, падения и неудачи являются 
лишь естественной составной 
частью жизни, благодаря которой 
мы растем и зреем....
Напоминай мне, что сердце часто 
спорит с рассудком.
Пошли мне в нужный момент 
кого-то, у кого хватит мужества 
сказать мне правду, но сказать ее 
любя!
Я знаю, что многие пробле-
мы решаются, если ничего не 
предпринимать, так научи меня 

терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуж-
даемся в дружбе. Дай мне быть 
достойным этого самого прекрас-
ного и нежного Дара Судьбы.
Дай мне богатую фантазию, что-
бы в нужный момент, в нужное 
время, в нужном месте, молча 
или говоря, подарить кому-то не-
обходимое тепло.
Сделай меня человеком, умею-
щим достучаться до тех, кто 
совсем «внизу».
Убереги меня от страха пропу-
стить что-то в жизни.
Дай мне не то, чего я себе желаю, 
а то, что мне действительно не-
обходимо.
Научи меня искусству маленьких 
шагов.»
----------------------------------------

А.Де Сент-Экзюпери

Природные преимущества 
использования 
коллективного разума

Наблюдения за муравьями до-
казали, что сложная задача эф-
фективнее решается колонией, 
тогда как с очевидным выбором 
лучше справляются одиночки.

По сообщению Компьюлен-
ты, эксперимент, проведенный 
Такао Сасаки и его коллегами 
из Упсальского университе-
та (Швеция) и Университета 
штата Аризона (США) дал 
поразительные результаты. 
Оказывается, если нужно при-
нять очень простое решение, то 
коллективное решение колонии 
может чаще оказаться оши-
бочным, тогда как в сложной 

ситуации коллективный разум 
выбирает верный вариант.

В исследованиях изучалось 
поведение муравьев рода 
Temnothorax. В естественной 
среде эти муравьи создают свои 
колонии в темных местах. Опыт 
состоял в том, что муравьям для 
создания гнезда были пред-
ложены два участка – темный 
и более освещенный, но в 
разных сериях опытов условия 
существенно отличались – в 
одних предлагался выбор между 
светлым и темным, в других – 
между темным и слегка светлее.

Муравьи доказывают – коллек-

тивный разум предпочтителен в 
случае решения сложных задач

В сериях с использованием резко 
отличающихся мест выбор точнее 
делали муравьи-одиночки, тогда 
как семья, в связи со статистиче-
скими колебаниями, дающими в 
большой группе значительную 
погрешность, чаще совершали 
ошибку. Парадоксально, что в 
серии с минимальной разницей 
освещенности статистические 
погрешности нивелировались, и 
колония делала правильный вы-
бор.

Такие результаты заставляют за-
думаться над механизмами приня-
тия решений у людей и провести 
параллели. Впрочем, у человече-
ства такими глубинными вопро-
сами занимается социология, ей и 
исследовать понятия простоты и 
сложности у Homo sapiens.

ethology.ru

 
 

 

Владимир Леви

 

Теодор Рузвельт

ЭКСПеРТНОе 
МНеНие
«Человеку, чтобы быть здоровым, 
необходимо везде чувствовать себя 
комфортно, поэтому мы говорим: 
«Общайтесь с друзьями! Берегите 
друзей! Заводите друзей всюду, 
где бываете! Уделяйте им время!» 
Друзья и семья – это наша система 
безопасности, они как раз и являют-
ся резервом наших душевных сил. 
И если он отсутствует, мы наблюда-
ем быстрое «скатывание» в депрес-
сию и болезни.»

Из интервью с профессором 
О.Каплан, психологом и экономи-

стом

«Психологи утверждают, что 
главный фактор, который делает 
человека счастливым, это соот-
ветствие между его ожиданиями и 
действительностью. Но печально 
то, - и это явно просматривается в 
историческом процессе, - что хотя 
материальное положение людей по-
стоянно улучшается, разница между 
желаемым и действительным уве-
личивается, так как одновременно 
растут и наши запросы. Так что, в 
конечном счете, люди становятся все 
менее счастливыми и довольными.»

Из интервью с Ю. Харари - 
доктором исторических наук, 

автором книги «Краткая 
история человечества».

подготовил: А.Супрун, собкор газеты «Миграция»
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Ингредиенты: 5 киви, 1 банан, 
1 чайная ложка желатина, 
220 гр. сахара, сок половины 
лимона.
Приготовление: Мелко поре-
зать киви и банан. Смешать и 
немного помять, после чего до-
бавить сахар и чайную ложку 
желатина. Варить 5-7 минут.
Густое и ароматное варенье 
готово

варенье 
из киви

«изумрудное» 

Простой пирог 
с фруктами

КАК СэКОНОМИТь ВРеМЯ НА КУХНе?

План. Прежде чем отправиться 
за покупками, вы должны иметь 
четкое представление о том, что вы 
собираетесь делать с ними дальше, 
что вы будете готовить. Тогда вам 
не придется, открыв дверцу холо-
дильника, думать, а что же приго-
товить сегодня. Состовляйте меню.

Предварительная обработка 
и заморозка. Представьте, что вы 
купили большой кусок мяса. Каж-
дый раз перед приготовлением вам 
придется долго его размораживать. 
А вот если вы перед заморозкой 
нарежете его кусочками для жар-
ки, потом будет гораздо проще до-
стать, разморозить или даже сразу 
бросить на сковородку. Так же по-
ступите с овощами. Проще один 
раз нарезать все и заморозить, чем 
каждый раз доставать, резать, по-
том убирать стол и доску для на-
резания.

Сбор мусора. Когда вы нарезае-
те или очищаете что-то на кухне, 
имейте под рукой маленькую ем-
кость для мусора, например, пла-

стиковый контейнер или жестяную 
баночку. В нее вы будете класть 
мусор, затем по окончании работы, 
выбрасывать отходы в большое му-
сорное ведро, а емкость мыть. Что 
это дает? Вы экономите время на 
хождение к мусорному ведру или на 
наклоны к нему. Вы также экономи-
те площадь уборки, потому что, так 
или иначе, капли в процессе очистки 
вещь неотъемлемая.

Не позволяйте грязной посу-
де скапливаться в мойке. Если у 
вас есть посудомоечная машинка, 
то проверьте, есть ли в ней место, 
куда вы будете ставить грязную по-
суду после приема пищи или готов-
ки. Если посудомойки у вас нет, то 
наполняйте мойку водой с мылом 
перед приготовлением пищи. Так, 
по ходу вы будете ставить грязную 
посуду сразу в мыльную воду и смо-
жете в промежутках мыть ее.

Готовьте основу. В любой день, 
когда у вас есть время, сделайте 
основу для блюд быстрого приго-
товления. Например, сварите яйца, 

морковь, картошку, нарежьте све-
жие овощи: петрушку, лук, перец, 
салат, капусту и т.п. (зелень может 
хранится в таком виде в холодиль-
нике несколько дней). Имея под ру-
кой все эти ингредиенты, вы можете 
быстро приготовить сытный салат 
или сделать гарнир к мясу.

Профессиональная очистка. Ког-
да вы чистите картошку, положите 
на поверхность, над которой это 
происходит, бумагу (газету, продук-
товую пленку). Это экономит время 
на уборку. После того как закончи-
те, просто сворачиваете газету и от-
правляете ее в мусорное ведро.

Шаги по экономии. Мебель, бы-
товую технику и кухонную утварь 
нужно располагать правильно, так 
как это позволяет экономить время. 
Грамотное расположение включает 
в себя следующее:

- минимальное расстояние по тре-
угольнику между плитой, мойкой и 
холодильником;

- расположение посуды рядом с 
мойкой и посудомоечной машиной;

женщина проводит на кухне много времени. ей нужно готовить и завтрак, и 
обед, и ужин, а если при этом она еще ходит на работу, и на ней лежат другие 
домашние обязанности, то сочетать такой объем работы довольно сложно. 
Как сэкономить немного времени и привести кухонные дела в порядок?

- размещение кастрюль и сковород 
между мойкой и плитой и т.п. 

Все это позволяет сэкономить 
на хождении, чем меньше вы дви-
гаетесь с продуктами по кухне, тем 
меньше пачкаете и устаете.

Получите максимум от муль-
тизадачности. Женщины всегда 
занимаются несколькими делами 
одновременно, правильно, только 
делать это нужно грамотно. Напри-
мер, поставьте вариться или печься 
какое-либо блюдо, включите таймер 

и займитесь чем-то другим.
Убирайте, пока готовите. Это 

позволяет остаткам продуктов не 
засыхать на стенках кастрюль и 
сковород, дает возможность сесть 
за стол уже в чистой кухне. Кроме 
того, после еды, вам уже не захо-
чется ничего мыть, вы, скорее все-
го, захотите вздремнуть, поэтому 
убирайте кухонные поверхности в 
процессе и мойте посуду сразу.

www.wday.ru

полезные советы

Китайский куриный 
суп с кукурузой

ингредиенты: 
1 литр куриного бульона
2-3 отварных куриных окороч-
ка (сваренных в том же бульо-
не), нарезанных на кусочки
небольшой кусок имбиря 
(должно получиться 2 ст.л.в 
нарубленном виде)
1 ч.л. кунжутного масла
2 ст.л. соевого соуса (или по 
вкусу)
400 г сладкой консервирован-
ной кукурузы
2 яйца
соль по вкусу
Приготовление:
Яйца слегка взбиваем вилкой.

Имбирь мелко рубим.
В кастрюле разогреваем 1 ст.л. 
растительного масла и 1 ч.л. 
кунжутного. Кладем имбирь и 
жарим, помешивая, 30 секунд.
Вливаем бульон и соевый соус, 
добавляем кукурузу. Перемеши-
ваем.
Варим 5 минут. Затем при по-
стоянном помешивании тонкой 
струйкой вливаем яйца.
Доводим суп до кипения, 
снимаем с огня и разливаем по 
тарелкам. Добавляем куриное 
мясо и зелень по вкусу.

ПРИяТНОГО АППЕТИТА!

закуска “Французская”

иНГРеДиеНТы:
4 яичных белка, 200г. твердого сыра, 1ст.л. 
пшеничной муки, растительное масло для 
фритюра, зелень петрушки, черный перец, 
соль по вкусу.

Приготовление:
1. Белки взобьем, 
понемногу добавляя 
тертый сыр.
2. Полученную массу 
посолим, поперчим.
3. Сделаем небольшие 
шарики, обваляем их 
в муке и обжарим в 
разогретом масле.
4. Когда шарики 
увеличатся в объеме, 
нужно вынем их шу-
мовкой из сковороды и 
подсушить.
5. Подаем, выложив 
на подогретое блюдо 
и посыпав зеленью 
петрушки...

ИНДИйСКИЕ СПЕцИИ - КУРКУМА
Придает блюдам не только вкус и аромат, но и цвет. Добавляется в ово-
щные, мясные и рыбные блюда, выпечку и маринады. Взаимозаменяема с 
приправой карри, так как входит в её состав.

Вкуснейший салат с жареными крабовыми палоч-
ками, они в салате хрустящие с отчётливым вкусом 
рыбки, с таким тонким и приятным ароматом.

Cалат “Необыкновенный”

ингредиенты: 200г. крабо-
вых палочек, 300г. шампиньо-
нов, 2шт. лука, 2шт. моркови 
вареной, пучок укропа, масло 
оливковое по вкусу, масло рас-
тительное для обжарки, соль по 
вкусу.
Приготовление:
Лук нарезаем полукольцами и 
обжариваем на растительном 
масле.
Грибы нарезаем пластинками 
и обжариваем до золотистого 
цвета.
Крабовые палочки нарезаем со-
ломкой и обжариваем на расти-
тельном масле.
Соединяем грибы, лук, крабо-
вые палочки, к ним добавляем 
отварную морковь, натертую 
на крупной терке, и мелко на-
рубленный укроп, все пере-
мешиваем, а затем заправляем 
оливковым маслом и еще раз 
перемешиваем.
А теперь пришло время насла-
диться необыкновенно вкус-
ным салатом.

Сырно яичный рулет 
с куриным фаршем
Вам потребуется: 

-400г. твёрдого сыра; 
-2 шт. плавленого сырка; 
-5 шт. яиц; 
-500г. фарша; 
-соль, перец по вкусу; 
-чеснок; 
-зелень; 
-болгарский перец. 
Как готовить:

Взбить в блендэре 400 г. твёрдого 
сыра, 2 шт. плавленого сырка, 5 яиц 
до однородной массы.
На противень выстелить бумагу для 
выпечки и влить всю сырно-яичную 
смесь, поставить в заранее разогретую 
духовку до 200 градусов на полчаса.
Полкило куриного фарша солим, 
перчим, добавляем чеснока, зелень 

ПриятНоГо 
аППетита!

и перец болгарский. Всё тщательно 
перемешиваем.
Вынимаем из духовки готовый пласт 
сырно-яичной лепёшки, выкладываем 
на стол так, чтобы верх лепёшки был 
на столе. Берём сырой фарш и равно-
мерно выкладываем по поверхности 
лепёшки.
Сворачиваем в рулет и ставим в
 духовку ещё на полчаса.
Рулет прикрыть фольгой.
Готовый рулет достать из 
духовки и прикрыть полотенцем, 
чтоб рулет остался мягким.
Остудить, нарезать
ломтиками, подать к столу.
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Відновлювати стадіон «Динамо» 
будуть за рахунок самого стадіону

Кубок Украины 

Манчестер Сити-:-Барселона                   18.02.14 21:45
Байер-:-ПСЖ                                                18.02.14 21:45
Милан-:-Атлетико М                                   19.02.14 21:45
Арсенал-:-Бавария                                 19.02.14 21:45
Зенит-:-Боруссия Д                                     25.02.14 19:00
Олимпиакос-:-Манчестер Юн                    25.02.14 21:45
Галатасарай-:-Челси                                  26.02.14 21:45
Шальке-:-Реал                                             26.02.14 21:45

лига Чемпионов 2013-2014 
1/8 финала, аНоНСЫ МатЧей

7-кратный чемпион мира «Фор-
мулы-1» Михаэль Шумахер 
29-го декабря был транспорти-
рован в госпиталь на вертолете 
из популярного горнолыжного 
курорта «Мерибель». В резуль-
тате несчастного случая гонщик 
упал, катаясь на горных лыжах, 
и ударился головой о камень. На 
данный момент Михаэлю было 
сделано 3 операции.
Как стало известно, гонщик 

наехал на камень и, вследствие 
падения, ударился головой о 
другой камень. Шлем Шумахера 
в момент удара раскололся на 2 
части. 
Эксперты решили продлить рас-

следование происшествия, так 
как считают, что в данном инци-
денте был замешан технический 
фактор. Горнолыжная амуниция 
экс-пилота «Формулы-1» была 
передана на экспертизу в «Наци-
ональную академию горнолыж-
ного спорта и альпинизма».
Менеджер гонщика Сабина Кем 

Голландца Шинке Кнегга ли-
шили всех медалей чемпионата 
Европы по шорт-треку, заво-
еванных им в личных дисци-
плинах. Спортсмена наказали 
за неприличный жест в адрес 
лидера сборной России Викто-
ра Ана. Инцидент произошел 
19 января сразу после финиша 
мужской эстафеты, в которой 
россияне заняли первое место, 
а голландцы — второе.

После того, как Кнегг пересек 
финишную черту вторым, он 
показал Ану (который не видел 
голландца) два средних пальца, 
а затем изобразил пинок. В ре-

Михаэль шумахер в коме 

Голландца лишили 
медалей за неприличный 
жест в адрес россиянина

бокс 
шляхом ломаченка 

йде ще один 
український боксер

Бронзовий призер Олімпій-
ських Ігор у Лондоні українець 
Олександр Гвоздик веде перего-
вори з промоутерською компані-
єю Боба Арума Top Rank. 
Цю інформацію повідомив ще 

один український боксер Олек-
сандр Усик. 
«Я знаю, що Гвоздик вже хоче 

себе в професійному боксі спро-
бувати. Я думаю, що у нього ви-
йде, і він може добитися великих 
результатів», - сказав Усик.
Нагадаємо, що Олександр за-

планував свій наступний бій на 
професійному ринзі на 15 берез-
ня 2014 року.

sport-olymp.com

зультате организаторы чемпио-
ната Европы приняли решение 
лишить Кнегга всех личных 
медалей. На этом турнире гол-
ландец стал третьим в много-
борье и вторым на дистанции 
500 метров. Результаты эста-
феты пересмотрены не были: 
было решено, что голландская 
команда не должна отвечать за 
проступок одного спортсмена.

Завершился турнир победой 
мужской эстафетной команды 
России, после которой и про-
изошел инцидент с участием 
Кнегга.

lenta.ru

попросила общественность не 
обращать внимание на коммен-
тарии врачей и менеджмента, а 
ждать официальной информа-
ции. В своем последнем офици-
альном заявлении она сообщила, 
что Шумахер остается в стабиль-
ном состоянии.

telegraf.com.ua

Українські та американські футболісти 
змагатимуться на арені-львів

Стадіон «Динамо», 
який постраждав у ре-
зультаті протистояння 
мітингувальників і мілі-
ції, відновлять за раху-
нок грошей стадіону.

«Сума збитків, заподі-
яних стадіону внаслідок 
протистояння мітингу-
вальників і міліції, поки 
невідома: до забруд-
неного входу, згорілих 
квиткових кас, зіпсова-
ному плакату Лобанов-
ського підійти наразі 
не можна», - зазначив 
директор стадіону Юрій 
Піхтовніков.

«Відновлювати май-
но стадіону доведеться 
своїми силами», - резю-
мував функціонер.

www.champion.com.ua

 У Федерації футболу Укра-
їни вже визначилися з місцем 
проведення товариського 
матчу Україна - США, що від-
будеться 5 березня 2014 року в 
Україні.

За інформацією газети 
«Команда», матч пройде на 
львівському стадіоні «Арена 
Львів».

Нагадаємо, що до закінчення 
відбірного турніру на чем-
піонат світу-2018 на «Арені 

Львів» заборонено прове-
дення офіційних матчів під 
егідою ФІФА.

 Натомість проведення 
товариських матчів та матчів 
відбору на Євро-2016 не за-
боронено. Востаннє «Арена 
Львів» приймала футбольний 
матч 6 вересня 2013 року. Тоді 
«синьо-жовті» розгромили 
Сан-Марино у матчі відбору 
на ЧС-2014.

 www.032.ua

23 января, в Доме футбола со-
стоялась жеребьевка четверть-

финалов Кубка Украины. 
До этой стадии турнира дош-
ли четыре клуба Премьер-лиги 
(Шахтер, Динамо, Металлист 
и Черноморец), два клуба Пер-
вой лиги (Нива Т и Десна) и два 
клуба Второй лиги (Славутич и 

Тернополь).

В результате жеребьевки были со-
ставлены следующие пары:

Металлист (Харьков) - Динамо (Киев)
Славутич (Черкассы) - Нива (Тернополь)
Тернополь - Черноморец (Одесса)
Десна (Чернигов) - Шахтер (Донецк)

По регламенту Кубка, жеребьев-
ка была проведена вслепую. Матчи 
пройдут на полях команд, которые 
выступают в низшей по рангу лиге.
Поединки этой стадии запланирова-
ны на 26 марта.

sport.bigmir.net
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ВОПРОСы: По горизонтали: 1. Какой цветок символизирует самовлю-
бленность? 7. Защитник справедливости в черной маске. 10. Какую траву 
и слепой знает? 11. Комплектующая совочка для строительных работ в 
пределах песочницы. 12. «Блоха» среди гоночных автомобилей. 13. Дере-
венский вездеход. 14. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 18. Человек 
нехилого телосложения. 19. Прибавка к жалованью и палка для ослов. 20. 
Комната, в которой можно повесить топор. 21. Ее лучше проглотить, чем 
из-за нее воду возить. 24. Самая надежная опора для потерявшего плаву-
честь. 27. Исполнительница ведущих партий в балете. 28. Создатель ду-
хов. 29. По усам текло, а туда не попало. 31. «Лысый» ковер. 35. Джонс, 
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он клейкую ленту и принесет» (шотландская шутка). 5. Французы считали, 
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с яичницей. 25. Товар скопом для реализации в розницу. 26. Материал, из 
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ветра. 41. Жертва зависти библейского Каина.

ГороСКоП 
на февраль 2014 года 

В феврале Рыбам стоит прислушаться к ин-
туиции, так как многие решения придется 
принимать не просто быстро, а молниенос-
но. Успех и поддержку ищите у заграничных 
друзей и партнеров. Впрочем, и родственни-
ки будут добры к вам в феврале. Откройтесь 
для сотрудничества полностью.

В феврале звезды советуют Водолеям согла-
шаться на любые предложения. Откажитесь 
от старых целей ради новых, более заманчи-
вых. Ведь именно в феврале в ваших руках 
все нити к успеху. Возможны большие траты 
денег на удовольствия. Постарайтесь сдер-
живать хотя бы самые неразумные порывы.

Февраль станет для Козерогов удачным ме-
сяцем. Все, что вы запланировали, будет во-
площено в жизнь. Однако нужно постоянно 
трудиться. Внимательно присмотритесь к 
вашему окружению – деловые партнеры и 
друзья готовы оказать вам помощь в реали-
зации сложных проектов.

В феврале Стрельцы сами удивятся своей 
работоспособности. Звезды говорят, что сей-
час у вас есть шанс закрыть все задолженно-
сти. У вас много энергии. Она поможет вер-
шить трудовые подвиги, обустраивать дом 
и заботиться о близких. Важно при этом не 
забывать и о своих интересах.

То, что у Скорпионов есть жилка авантю-
ризма, ни для кого не секрет. Именно в фев-
рале можно проявить эти качества. Если кто 
и настроен решительно, так это вы. Но пусть 
это не скажется на близких. Направьте энер-
гию в мирное русло – ищите выгодную рабо-
ту или беритесь за новый проект.

Весам в феврале стоит набраться смелости и 
расставить все точки над «i». Это избавит вас 
от раздражительности и приведет к успеху. 
Иногда вам свойственна нерешительность, 
но не сейчас. Вы чувствуете, что полны сил 
и готовы это использовать. Отличное время 
отважиться на карьерный прыжок.

Девам необходимо взять рабочие дела под 
жесткий контроль. Конкуренты не дремлют. 
Кроме того, февраль приготовил вам испы-
тание, задача которого – сделать вас мудрее. 
Звезды рекомендуют быть осторожными в 
словах, особенно тех, которые фиксируются 
на бумаге.

В феврале наконец разрешиться уже надо-
евшая Львам ситуация, положитесь на свои 
идеи. Воплотите их в жизнь, это приведет к 
успеху. Сейчас вас ждут интересные предло-
жения. Но придется серьезно все обдумать, 
так как любое из них способно многое изме-
нить в вашей жизни.

Февраль – непростой месяц для Раков. С 
одной стороны, могут разрешиться какие-то 
ситуации из прошлого, а с другой – вы обо-
значите новые цели, за которые стоит побо-
роться. Друзья, семья и деловые партнеры 
сделают все, чтобы помочь вам в решении 
накопившихся проблем.

В феврале звезды подарят Близнецам все, о 
чем можно мечтать, главное – правильно со-
блюсти баланс между деловой и романтиче-
ской сферами своей жизни. Удаваться будет 
все – за все смело и беритесь. Если появятся 
новые знакомые, друзья или романтические 
увлечения – это всерьез и надолго.

В феврале дела у Тельцов движутся медлен-
но, а тут появляется шанс и вовсе поменять 
работу. Предложение лестное, но звезды 
голосуют за хорошо знакомое и надежное 
старое. В этом месяце вам лучше не брать на 
работе повышенных обязательств. Вы нужны 
своим близким. Проведите время с ними.

Последнее время Овнов болтало, как на ко-
рабле в шторм. Но в феврале вы сойдете на 
твердую землю – все начинания будут долго-
срочны и перспективны. В этом месяце Овны 
так увлечены реализацией своих планов, что 
не заметят, как летит время. Но учтите, ре-
зультат превзойдет все ожидания. 

настир з храмом на честь Усікновення глави 
Іоанна Хрестителя. 

Сьогодні монастир на честь Афонської ікони 
Божої Матері - повноцінна обитель, де прожи-
ває 60 насельниць, з них 20 монахінь, 20 іно-
кінь та близько 20 послушниць. Монастир має 
близько 4га землі та господарство.

У монастирі строгий Афонський устав, мо-
нахині не відвідують свої колишні домівки, в 
монастирі принципово немає штучного світла, 
читається неусипний Псалтир.

У жіночому монастирі Афонської ікони Бо-
жої Матері знаходиться чудотворний образ 
кровоточивого Спаса. Це образ Спасителя, на 
лику якого незбагненним чином проступили 
краплі червоної рідини. Хімічна та медична 
експертизи довели, що це є людська кров. За-
раз лик Христа повністю закривавлений .

Біля цієї ікони відбулося таке безліч зцілень, 
що про це можна написати цілу книгу. Але го-
ловне те, що вона зцілює і духовно.

womanway.com.ua

Урочище “Кипяче” розташоване на правому 
березі річки Ірша, в чотирьох кілометрах від 
селища Чоповичі Житомирської області. Над-
звичайно мальовнича місцевість, яка відзначе-
на особливим Божим Промислом.

В 1911 році на цьому місці, по переданню, 
з’явилась у вогняному сяйві ікона Пресвятої 
Богородиці двом жінкам. Жінки намагались 
взяти ікону в руки, але ікона опалила їх. Опіки 
залишились на все життя. Жінки згодом при-
йшли разом зі священиком, який відслужив 
молебень і взяв ікону в руки. Передання свід-
чить, що це був Казанський образ Божої Ма-
тері. На місці явлення ікони забило джерело, 
вода закипіла, як в Силоамській купелі, тому 
це місце дістало назву “Кипяче”. Вода мала 
цілющі властивості. Почерпуючи воду після 
молитви, умиваючись нею та її споживаючи, 
люди виліковувались від хвороб. 

З інших документальних свідчень сама Бого-
родиця явилась людям над джерелом, спонуку-
ючи їх збудувати каплицю. Чутки про знамен-
ня у “Кипячому” дійшли до Санкт-Петербургу, 
звідки приїхала Синодальна комісія, щоб на 
власні очі пересвідчитися в наявності Божого 
чуда. Після соборної молитви та свідчень від 
благодатно зцілених, комісія винесла рішення 
заснувати там монастир і запровадити чернече 
життя.

Настоятелем монастиря був поставлений ігу-
мен Константин - афонський монах, родом із 
села Чоповичі, призваний Пресвятою Богоро-
дицею повернутись на батьківщину і очолити 
обитель. Саме йому судилося збирати братію й 
запроваджувати монастирське життя. На місці 
явлення Матері Божої була збудована церква. 
Трохи вище, на пагорбі, був заснований мо-

Святі місця України
Про монастир афонської ікони божої Матері
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Лежала между ёлками
Подушечка с иголками.
Тихонечко лежала,
Потом вдруг убежала.
Не ездок, а со шпорами,
Не будильник, а всех будит.

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу....

Хозяин лесной просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой..

Маленький рост, длинный хвост,
Серая шубка, острые зубки.Уг
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