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Маріуполь
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Річниця Революції Гідності у Києві
У Києві відбувся багатоти-

сячний Марш Гідності, в якому 
взяли участь Президент України 
Петро Порошенко, лідери країн, 
високі іноземні гості, що прибу-
ли в Україну для участі у заходах 
з нагоди річниці Революції Гід-
ності.

Разом з Главою держави та Го-
ловою Верховної Ради Володи-
миром Гройсманом, Прем’єр-мі-
ністром України Арсенієм 
Яценюком на чолі колони про-
йшли президенти Литви Даля 
Грібаускайте, Польщі – Броніс-
лав Коморовський, Федеративної 
Республіки Німеччина – Йоахим 
Гаук, Молдови – Ніколас Ті-
мофті, Грузії – Георгій Маргве-
лашвілі, Словацької Республіки 
– Андрей Кіска, Президент Єв-
ропейської Ради Дональд Туск.

Маршем Гідності вулицями 
Києва пройшли тисячі українців, 
представники польської, грузин-
ської, німецької, французької 
громад, духовенство.

Учасники ходи пройшли вули-
цями Інститутська, Шовковична, 
Грушевського, Європейською 
площею – місцями, де рік тому 

українці виборювали свою сво-
боду. Учасники колони тримали 
великий жовто-блакитний стяг. 
Громадяни йшли під прапора-
ми України, Євросоюзу, Грузії, 
Польщі, Литви. Час від часу 
різними мовами лунали гасла 
«Слава Україні – героям слава!», 
«Україна – це Європа!», «Укра-
їна, воля, гідність, перемога!». 
Під час маршу співали Гімн 

України, у запису лунав Гімн 
Європи «Ода до радості» Бетхо-
вена.

Завершилась хода Молитвою 
за мир на Майдані Незалежнос-
ті, яку справили представники 
українських церков.

Президент та високі іноземні 
гості під стелою Незалежності 
встановили лампадки.

www.president.gov.ua 

Розширене засідання 
колегії ДМС України

20 лютого під го-
ловуванням Голови 
ДМС України С.І.Ра-
дутного відбулося 
розширене засідання 
колегії ДМС України 
за участю керівників 
структурних підроз-
ділів апарату та те-
риторіальних оргнаів 
ДМС України. Під 
час засідання обго-

ворено роботу мігра-
ційної служби у 2014 
році та на початку 
2015 року, а також ос-
новні першочергові 
завдання, які стоять 
перед службою на по-
точний рік.

Головною подією 
у роботі міграційної 
служби стало запро-
вадження з 1 січня 

2015 року біометрич-
них документів для 
виїзду за кордон. Як 
зазначив Голова ДМС 
України Сергій Ра-
дутний, підрозділи 
міграційної служби в 
цілому успішно впо-
ралися із цим непро-
стим завданням.  

початок, продовження 
див. стор.3

Переговори у «нормандському 
форматі» у Мінську

12 лютого 2015 року у 
Мінську відбулися пере-
говори у «нормандсько-
му форматі» — за участі 
Президента України Пе-
тра Порошенка, Канцле-
ра Німеччини Ангели 
Меркель, Президента 
Франції Франсуа Оллан-
да та Президента Росії 
Володимира Путіна.

Результатом зустрічі 
став документ, в якому 
сторони домовились: 
припинити вогонь, звіль-
нити всіх заручників та 
незаконно затриманих, 
відвести важку артиле-
рію, запровадити спіль-
ний захист українського 
кордону за участі пред-
ставників ОБСЄ.

Рада Безпеки ООН під-
тримала нові Мінські 
угоди.
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Арсен Аваков відвідав 
з робочим візитом 

Маріуполь
Глава МВС побував на одному із блокпостів, розташованих 
найближче до зони бойових дій, та ознайомився з побутом 

бійців, які несуть там службу.

10 лютого 2015 року 
Міністр внутрішніх 
справ України Арсен 
Аваков разом із Секре-
тарем Ради національної 
безпеки і оборони Укра-
їни Олександром Турчи-
новим прибув з робочим 
візитом у Маріуполь. 
Там Секретар РНБО та 
глава МВС провели ро-
бочу нараду із заступни-
ком Міністра внутрішніх 
справ Василем Паска-
лом, керівником міліції 

Ека Згуладзе презентувала 
у Верховній Раді пакет 
змін до законодавства 

про міліцію
У разі прийняття цих змін у МВС планують ліквідувати 

два підрозділи, реорганізувати ГУ БОЗ, створити 
універсальний поліцейський спецпідрозділ та скоротити

 бюрократичний апарат.

У МВС України призначили на 
посаду начальників місцевих 

відділів міліції 24 особи
Всього ж за рішенням кадрової комісії МВС на різні посади 

призначені близько 50 представників з усіх областей. 
Заступник  глави МВС Сергій Чеботар зазначив, що головною 

оцінкою діяльності керівника є задоволеність його роботою 
та відсутність нарікань з боку місцевої громади.

Україні у реформуванні 
МВС допоможуть

 експерти з Естонії

Донеччини В’ячеславом 
Аброськіним і команди-
ром полку «Азов» Андрі-
єм Білецьким.

Після наради Андрій 
Білецький повідомив, що 
в регіоні була проведена 
спецоперація. В її резуль-
таті бійці відтіснили во-
рога і тим самим гаранту-
вали безпеку Маріуполя.

У рамках візиту Арсен 
Аваков відвідав один із 
блокпостів, розташова-
них найближче до зони 

бойових дій. Там гла-
ва МВС ознайомився з 
умовами побуту бійців, а 
також обговорив з ними 
питання військового ха-
рактеру.

Нагадаємо, раніше Се-
кретар РНБО Олександр 
Турчинов відзначив бій-
ців полку «Азов», які 
«мужньо виконали по-
ставлену перед ними бо-
йову задачу».

Прес-служба 
МВС України

За словами першого за-
ступника глави МВС, у 
відомстві планують від-
мовитися від функції, яка 
не властива Міністерству 
внутрішніх справ. У дано-
му випадку мова йде про 
ветеринарну міліцію.

Крім того, законопро-
ектом передбачена ре-
організація Головного 
управління по боротьбі з 
організованою злочинні-
стю. Проте функції, які 
виконував цей підрозділ, 
не зникнуть, а будуть пе-
редані до інших підроз-
ділів міліції. Також за-
лишаться всі оперативні 
напрацювання та аналі-
тична база служби.

Ще одним підрозді-
лом, якого торкнеться 
процес реформування, 
стала транспортна мі-
ліція. Навантаження на 
працівників цієї служби є 
незначним. Тож їх плану-

ють приєднати до інших 
підрозділів і таким чином 
більш рівномірно розпо-
ділити навантаження на 
працівників інших служб.

Ека Згуладзе зазначи-
ла, що одним з найбільш 
важливих компонентів 
цього законопроекту є 
ліквідація різних спецпід-

розділів міліції. Нато-
мість відповідно до змін у 
структурі МВС планують 
створити на базі спецпід-
розділу «Сокіл» універ-
сальний поліцейський 
спецпідрозділ на кшталт 
американського та канад-
ського SWAT.

Прес-служба МВСУ

13 лютого у Міністер-
стві внутрішніх справ 
відбулося засідання ка-
дрової комісії відомства. 
На розгляд членів комісії 
були внесені подання про 
призначення на посади 
стосовно 61 кандидата. 
20 претендентів на по-
сади начальників місь-
крайорганів внутрішніх 
справ перед цим пройшли 
10-денний курс навчання 
на базі Національної ака-
демії внутрішніх справ. 
Після здачі заліків вони, 
як і решта кандидатів про-
йшли процедуру співбесі-

ди з кадровою комісією. 
За рішенням кадрової 

комісії на різні посади у 
територіальних Управ-
ліннях внутрішніх справ 
призначені 47 претенден-
тів, у тому числі 24 з них 
– на посади начальників 
місцевих органів міліції. 
З кандидатами провів 
зустріч заступник глави 
МВС Сергій Чеботар.

Він підкреслив, що від  
роботи правоохоронців 
буде залежати думка на-
селення і оцінка рефор-
ми, яка наразі триває у 
МВС. У новій поліції бу-

Зустріч, що відбулася 9 лютого 2015 року у Міністерстві 
внутрішніх справ України була присвячена реформуванню 

Державтоінспекції.

Заступник Міністра 
з питань евроінтеграції 
Тігран Авакян поінфор-
мував експерта ЄС, який 
є діючим співробітни-
ком поліції Естонії Рау-
ля Сіхвера про заходи, 
що нині вживає право-
охоронне відомство у 
ході реформування. Ті-
гран Авакян наголосив 

на тому, що для України 
дуже важлива допомога 
європейських колег, адже 
з за їх сприянням рефор-
мування системи МВС 
пройде більш ефективно.

За словами Рауля 
Сіхвера, Україна наразі 
знаходиться на вірному 
шляху та робить усе пра-
вильно, а естонські коле-

дуть працювати справжні 
кваліфіковані кадри, які 
знають, що вони служать 
своєму народу та країні.

Сергій Чеботар також 
поставив перед новопри-
значеними керівниками 
вимогу про безумовне 
дотримання дисциплі-
ни їхніми підлеглими. За 
серйозне порушення дис-
ципліни буде прийматися 
рішення виключно про 
звільнення з органів вну-
трішніх справ.

– Ті, хто не зрозумів, 
що вони повинні бороти-
ся з корупцією, а не очо-
лювати корупційні схеми 
– будуть звільнені з орга-
нів внутрішніх справ. Ви 
повинні розуміти, що зво-
ротного процесу не буде. 
Ви працюєте з людьми та 
для людей. Люди повинні 
бачити зміни на краще. 
Іншого шляху у нас не-
має, – підкреслив Сергій 
Чеботар.

Прес-служба 
МВС України

ги зроблять усе можливе 
аби допомогти.

Знайомити естонсько-
го фахівця зі структурою 
та діяльністю вітчизня-
ної ДАІ вже завтра буде 
керівник Департаменту 
Анатолій Сіренко.

       -------------------------
Прес-служба МВС 

України
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Проведено розширене 
засідання колегії ДМС України

На виконання дору-
чення Прем’єр-міністра 
України, протягом січ-
ня та на початку лютого 
було встановлено по-
над 600 робочих місць 
по всій Україні, на яких 
можуть оформлюватися 
біометричні документи. 
Ситуація з чергами, яка 
спостерігалася протягом 
перших днів прийому до-
кументів, врегульована 
і сьогодні біометричний 

паспорт для виїзду за 
кордон може без проблем 
оформити кожен украї-
нець.

Утім, як зазначив Сергій 
Радутний, впровадження 
нових документів та під-
вищений попит на них 
у перші дні спричинили 
появу в Україні сумнів-
них організацій, які про-
понують послуги з ніби-
то оформлення паспортів 
зі сплатою значно біль-

ших сум, аніж передбаче-
но законодавством. Голо-
ва ДМС надав доручення 
керівникам територіаль-
них органів посилити 
роз’яснювальну роботу 
та вжити вичерпних за-
ходів щодо недопущення 
незаконного сприяння ді-
яльності таких посеред-
ників з боку підрозділів 
міграційної служби.

------------------------------
 dmsu.gov.ua

продовження, початок див.1стор.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, 
злагоди, творчого натхнення та нових 
успіхів у Вашій професійній діяльності!

Начальника ГУ ДМСУ  
в Одеській області

Цуркан Тетяну 
Юріївну

ДЕРжаВна МіГРаційна СлУжба УКРаїни та 
РЕДаКція ГаЗЕти «МіГРація» Вітають 

З ДнЕМ наРоДжЕння:
Начальника ГУ ДМСУ 

у  місті Києві
Біляк Тетяну 

Василівну

Начальника УДМСУ 
у Запорізькій області
Харіна Олександра 

Леонідовича

Начальника УДМСУ у 
Херсонській області

Яковенко Оксану 
Василівну

17-19 лютого ДМС про-
водилася робота з місією 
експертів ЄС з оцінки кри-
теріїв першого блоку дру-
гої фази Плану дій щодо 
лібералізації візового ре-
жиму для України (Блоку 
1 – «Безпека документів, 
включаючи біометрію»).

Під час роботи з місією 
українська сторона нада-
ла відповіді на запитання 
експертів щодо імплемен-
тації нормативно-право-
вих актів, прийнятих у 
рамках виконання І-ї фази 
(законодавчої) Плану дій 
з лібералізації ЄС візово-
го режиму для України, 
а саме запровадження 
паспортів громадян Украї-
ни для подорожі за кордон 
з електронним носієм біо-
метричної інформації.

Також у ході місії експер-
ти ознайомилися зі станом 
виготовлення, персоналі-
зації, видачі громадянам 
України паспортів для 
подорожі за кордон з елек-
тронним носієм біоме-
тричної інформації. З цією 
метою експерти відвідали 
Центр обслуговування 
громадян «Паспортний 
сервіс», ДП «Поліграфіч-
ний комбінат «Україна» 
по виготовленню цінних 
паперів», а також пункти 
пропуску Державної при-
кордонної служби України 
в Міжнародному аеропор-
ті «Бориспіль».

У зустрічах взяли участь 
представники ДМС та 
інших органів держав-
ної влади, залучених до 
імплементації Плану дій 

з лібералізації ЄС візово-
го режиму для України, 
зокрема Міністерства за-
кордонних справ, Мініс-
терства інфраструктури, 
Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства соці-
альної політики України, 
Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту 
інформації, Адміністрації 
Державної прикордонної 
служби України, Вищого 
адміністративного суду, 
Офісу Уповноваженого 
Верховної Ради України 
з прав людини, ДП «По-
ліграфічний комбінат 
«Україна» по виготовлен-
ню цінних паперів», Ро-
бочого апарату Укрбюро 
Інтерполу та ін.

--------------------------------
dmsu.gov.ua

Робоча зустріч з 
місією експертів ЄС

В Україні вшанували Пам’ять 
Героїв небесної Сотні 

У всіх містах України сотні жителів обласних центрів, представники влади, учнів-
ська і студентська молодь, громадськість зібралися 20 лютого, щоб вшанувати Героїв 

Небесної Сотні. У цих заходах взяли участь керівники та працівники Управлінь 
Державних міграційних служб у всіх областях.

Для оформлення закордонного 
паспорту потрібен лише паспорт 

громадянина України
Останнім часом у засо-

бах масової інформації 
з’являється інформація 
про вимоги щодо на-
дання довідки про від-
сутність судимості або 
інших документів при 
оформленні паспорта 
громадянина України 
для виїзду за кордон.

Державна міграційна 
служба України вко-
тре наголошує, що для 
оформлення закордон-
ного паспорта нового 
зразка (як з електронним 
чіпом, так і без нього) 
необхідно подати до 
підрозділу міграційної 
служби лише паспорт 

громадянина України 
та квитанції про сплату 
обов’язкових платежів 
(детальніше). Заяву на 
оформлення паспор-
ту для виїзду за кордон 
можна подавати неза-
лежно від місця реє-
страції, до будь-якого 
підрозділу ДМС, який 
здійснює оформлення 
зазначених документів. 
Якщо особа при цьому 
має діючий паспорт для 
виїзду за кордон і ба-
жає оформити другий 
паспорт, необхідно та-
кож подати діючий за-
кордонний паспорт для 
внесення до нього відпо-

відних відомостей.
У випадках, якщо у 

підрозділі міграційної 
служби вимагають по-
дання будь-яких інших 
документів для оформ-
лення паспорта громадя-
нина України для виїзду 
за кордон, прохання по-
відомляти про такі фак-
ти за телефоном гарячої 
лінії ДМС України для 
подальшого вжиття за-
ходів дисциплінарного 
впливу щодо працівни-
ків міграційної служби, 
які вимагають подання 
непередбачених законо-
давством документів.
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Вінницька область - 6207
Волинська область- 6504
Дніпропетровська область- 

12983
Донецька область- 6871
Житомирська область- 4901
Закарпатська область- 5658
Запорізька область- 7875
Івано-Франківська область- 

13333

Киїівська область- 5138
Кіровоградська область- 

3026
Луганська область- 7
Львівська область- 17774
Миколаєвська область- 5772
Одеська область- 15911
Полтавська область- 7170
Рівненська область- 6760
Сумська область- 5793

Тернопільська область- 8743
Харківська область- 10730
Херсонська область- 7393
Хмельницька область- 9098
Черкаська область- 7045
Чернівецька область- 11384
Чернігівська область- 3464
м.Київ- 32873

-------------------------
ДМСУ

інФоРМаційна ДоВіДКа ЩоДо ЗаяВ-анКЕт 
біоМЕтРиЧниХ ПаСПоРтіВ 

 

Генеральний консул Республіки Польща 
у львові:«Для відкриття шенгенських 
віз будуть відбирати відбитки пальців»
 Впровадження віз із біометричними 

даними Генеральне консульство Респу-
бліки Польща у Львові прогнозує із дру-
гого півріччя цього року.

Про це 23 лютого на прес-конференції 
за участю т.в.о. першого заступника ГУ 
ДМС України у Львівській області Ан-
дрія Гавриша, повідомив Генеральний 
консул РП у Львові Ярослав Дрозд.

з слів очільника дипломатичної уста-
нови, відповідне обладнання уже є у 
консульстві і у візових центрах, з якими 
воно співпрацює. Як тільки поступить 
розпорядження, працівники консулату 
готові приступити до видачі візових доз-
волів за новою процедурою.

Якщо для виготовлення закордонного 
паспорта громадянина України з біо-

метричними даними необхідно надати 
лише відбитки вказівних пальців правої 
та лівої руки, то для відкриття шенген-
ської візи - усіх десяти пальців рук.

Відповідно, для отримання візи присут-
ність особи, яка потребує такої послуги, 
буде обов’язковою.

Біометричні візи стосуватимуться лише 
тих, хто захоче відвідати країни Шенген-
ської зони. Для відкриття національної 
польської візи біометричних даних не 
вимагатимуть.

 Візи із біометричними даними про-
ставлятимуть у всі види закордонних 
паспортів: з безконтактним електронним 
носієм, без такого носія і у паспорти, що 
видані до 1 січня 2015 року.
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 По даним, які надав Заступник директора Департаменту – начальник відділу ін-
форматизації та інформаційного забезпечення ДМС України А.П.Кузміч з 12 січня 
2015 року територіальними органами ДМС та їх підрозділами оформлено 222413 за-
яв-анкет на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон нового 
зразка.

Станом на 24.02.2015 року  персоналізовано 66042 паспортів громадянина України 
для виїзду за кордон нового зразка, видано – 35616 паспортів громадянина України 
для виїзду за кордон нового зразка, очікує видачі – 6114.

Інформація щодо оформлення заяв-анкет біометричних паспортів по областях Укра-
їни з 12 січня до 24 лютого 2015 року:
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Начальник УДМС України 
в Івано-Франківській області 
Сергій Саїв запросив знімаль-
ні групи телерадіокомпаній 
Івано-Франківська в УДМС 
на брифінг, на якому детально 
проінформував журналістів 
про особливості та нововве-
дення, пов’язані з оформлен-
ням паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон із 
внесенням персональних циф-
рових даних до безконтактного 
носія.

Крім того, представники 

мас-медіа отримали вичерпні 
відповіді на низку конкрет-
них запитань щодо вартості 
паспортного документа ново-
го зразка, умови оформлення 
проїзних документів дитини 
і «дитячого» закордонного 
паспорта, переваг біометрич-
ного закордонного паспорта.

На сьогодні в області працю-
ють 2 робочі станції, на яких 
здійснюється оформлення за-
кордонних паспортів з безкон-
тактним електронним носієм. 
Щодня у міграційній службі 
встигають прийняти 80-90 гро-
мадян. На перших порах ви-
никали деякі затримки через 
проблеми зі скануванням папі-
лярних ліній пальців, але з ча-
сом вдалося опанувати цю осо-
бливість оформлення, відтак 
кожна людина, яка прийшла в 
міграційну службу, отримала 
послугу того ж дня.

Незабаром мешканці області 
зможуть подавати документи 
для виготовлення біометрич-
них закордонних паспортів у 
ще шести райцентрах облас-
ті. Необхідне обладнання для 
вузлів оформлення документів 

вже розміщене у підрозділах 
міграційної служби в Богород-
чанах, Тисмениці, Коломиї, 
Надвірній, Калуші та Косові, 
йде його тестування, тож бага-
тьом громадянам буде зручні-
ше звернутися у той підрозділ 
міграційної служби, який най-
ближчий від місця проживан-
ня людини. До речі, з початку 
року там не припиняли оформ-
лення закордонних паспортів 
старого зразка.

Керівник міграційної служби 
також роз’яснив, що паспорти 
старого зразка, які видавалися 
до 1 січня 2015 року, придат-
ні до кінця свого терміну дії. 
Необхідності замінювати їх на 
нові біометричні паспорти не-
має.

Новий чи старий паспорт, бі-
ометричний чи не біометрич-
ний – це наразі не впливає на 
процес перетинання кордону, 
оскільки Україна поки що не-
має безвізового режиму в’їзду 
до країн ЄС. Проте Уряд Укра-
їни здійснює необхідні дії для 
того, щоб українці якнайшвид-
ше отримали таке право.
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На Івано-Франківщині журналістів 
ознайомили з процедурами 

оформлення біометричних паспортів

Відтепер на Чернігівщині біометричні 
документи можна оформити в п’ятьох 

відділеннях міграційної служби
 З 11 лютого 2015 року в чотирьох 

відділеннях територіальних підроз-
ділів Управління ДМС України в 
Чернігівській області введено в дію 
автоматизовані робочі місця підсис-
теми «Оформлення документів, що 
підтверджують громадянство Украї-
ни» ЄІАС УМП. Заяви на оформлен-
ня біометричних документів відтепер 
приймають у Деснянському та Ново-
заводському міських відділах в м.Чер-
нігові, Ніжинському міському відділі 
та Менському районному секторі.

Якщо раніше, починаючи з 15 січня 
2015 року, паспорт громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон, що містить 
безконтактний електронний носій з бі-
ометричними даними особи, громадя-
ни могли оформити лише в обласному 
апараті, то тепер мають змогу зроби-
ти це і в територіальних підрозділах. 
До того ж, з 11 лютого в обласному 
Управлінні введено в дію друге авто-
матизоване робоче місце підсистеми.

Також, до кінця лютого 2015 року у 
напрямку оформлення біометричних 
документів запрацює Прилуцький 
районний сектор. Варто зазначити, 
що раніше тут взагалі не оформляли 
паспортів громадянина України для 
виїзду за кордон, тож для сектору  - це 
нова адміністративна послуга.           

Керівництво Управління ДМС Укра-
їни в Чернігівській області доклало 
немало зусиль, аби впровадити в При-
луках послугу з оформлення та видачі 

Працівники УДМС України в Рівненській 
області пройшли підвищення кваліфікації
З 9 по 13 лютого 2015 року в 

Рівненському обласному центрі 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників орга-
нів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, дер-
жавних підприємств, установ та 
організацій відбулися навчання 
працівників міграційної служ-
би. Протягом тижня завідувачі 
секторів та головні спеціалісти 
УДМС України в Рівненській об-
ласті опановували курс лекцій за 

професійною програмою.
У відповідності до плану-гра-

фіка підвищення кваліфікації 
державних службовців відбули-
ся тематичні зустрічі за напрям-
ками «Психологія конфлікту і 
шляхи його подолання», «Вимо-
ги до оформлення ділової доку-
ментації у системі державного 
справочинства», «Забезпечення 
дотримання прав та  законних 
інтересів громадян – основне 
завдання державної служби». 

По завершенню курсу лекцій та 
семінарів слухачі підготували до 
презентації випускні наукові ро-
боти та взяли участь у навчаль-
но-практичній конференції.

Семінар був проведений з ме-
тою реалізації комплексу на-
вчальних та інформаційно-кому-
нікативних заходів, спрямованих 
на формування й розвиток керів-
ників-лідерів.

Л.Пшебільська, УДМСУ 
в Рівненській області

паспорта громадянина України для ви-
їзду за кордон, що містить безконтак-
тний електронний носій з біометрич-
ними даними особи.

«Наразі у Прилуцькому районному 
секторі міграційної служби триває 
завершальна стадія робіт з установки 
обладнання та устаткування, а спеціа-
лісти пройшли стажування для роботи 
на ньому. І вже зовсім скоро мешканці 
Прилуччини та прилеглих до регіону 
районів зможуть тут оформити біоме-
тричні документи. Це все ми робимо 
задля комфортного обслуговування 
населення, адже  щоб отримати цю 
адміністративну послугу громадянам 
вже не потрібно буде витрачати за-
йвий час та кошти на поїздку в Ніжин 
чи Чернігів», - зазначила начальник 
Управління Ксенія Лук’янець.

А.Шевченко  УДМС України 
в Чернігівській області

Реквезіти для 
перечислення коштів:
Р/р 26009010326324
У філії АТ «Укрексім-
банк» в м.Одесі
МФО 328618
Код ЄДРПОУ 24541918
Благодійний фонд 
допомоги біженцям 
та переселенцям 
«Співчуття»

Благодійний фонд «Співчуття» та Редакція газети «Міграція» 
висловлює велику подяку усім, хто залишився небайдужим і 
прийняв учать у зібранні коштів на придбання медикаментів на 
потреби поранених із зони АТО, які перебувають в Одеському 
військовому госпіталі  № 411:  Р.О.Тимчук, В.В.Бадан, О.В.Усачик, 
А.Г.Кузьменко, Т.В.Лехкобит, В.М.Вербицький, Н.Кондратюк, 
С.І.Котоній, І.А.Яцковський, Л.В.Рощина, О.А.Левчук, 
І.І.Стаценко, а також  Хмельницький РС УДМСУ, Краснолимансь-
кий МВ ГУ ДМС, Селидівська міграційна служба, Шепетівський 
міський відділ ДМС. 
На даний момент зібрана сума становить  
4 570 грн,  збір коштів продовжується.

Начальник УДМС України в Іва-
но-Франківській області Сергій Саїв

Підтримка пораненим ато

День інформування для 
внутрішньо переміщених осіб

 У Хмельницькому міському 
центрі зайнятості відбувся ін-
формаційних захід - День ін-
формування для внутрішньо 
переміщених осіб.

У заході взяли участь за-

ступник начальника відділу з 
питань громадянства, реєстра-
ції та роботи з громадянами 
з тимчасово окупованої те-
риторії України УДМС Укра-
їни в Хмельницькій області 

Наталія Рожкова, директор 
центру Тетяна Мехеда, а та-
кож представники кадрових 
агенств, роботодавці та соці-
альні партнери з питань пра-
цевлаштування та власне самі 
переселенці, які перебувають 
на обліку у центрі зайнятості.

Серед низки питань, що об-
говорювались під час зустрі-
чі, основними стали питання 
щодо надання адміністратив-
них послуг цій категорії гро-
мадян та їх працевлаштування 
на території області.

Л. Квятковська,
 УДМСУ в Хмельницькій 

області

 19 лютого в ГУДМС України в м. 
Києві відбулось навчальне заняття 
за участю представника Київсько-
го відділу Укрбюро Інтерполу Р.В.
Марчишака.

Відкриваючи зустріч, т.в.о. на-
чальника ГУДМС М.В.Войнало-
вич зазначив, що необхідність її 
проведення пов’язана, насамперед, 
із  початком оформлення в Украї-
ні паспортів для виїзду за кордон 
нового зразка, оновленням норма-
тивно-правової бази у цій сфері та 
відповідним посиленням уваги до 
питань безпеки документів.

Слухачів було ознайомлено із 

пріоритетними завданнями Укрбю-
ро Інтерполу як центру координації 
та забезпечення взаємодії право-
охоронних та інших органів дер-
жавної влади України з компетент-
ними органами іноземних держав 
та особливостями роботи в умовах 
столичного регіону.

Учасники відзначили значну ко-
ристь від проведеної зустрічі і ви-
словили готовність до подальшої 
активної співпраці, налагодження 
систематичного взаємного інфор-
мування з актуальних питань.

 Л. Розумна, ГУДМС України 
в місті Києві

У Києві проведено навчання 
за участю представника 

Укрбюро інтерполу

На Тернопільщині оформляти 
паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон нового взірця поча-
ли 12 січня в обласному Управлінні 
міграційної служби. А впродовж січ-
ня міграційники прийняли майже 5 
тисяч заяв від громадян на отриман-
ня цієї адміністративної послуги.

Зважаючи на неабиякий ажіотаж 
серед населення, у міграційні служ-
бі області доклали чимало зусиль, 
аби у найкоротші терміни розпочати 
прийом документів й у інших тери-
торіальних підрозділах.

«За погодженням та за сприяння 
ДМС України в кінці січня поча-
ли встановлювати комплекси для 
оформлення та видачі паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кор-
дон з безконтактним електронним 
носієм інформації. Після консуль-
тацій з фахівцями ДП «Українські 
спеціальні системи» основний масив 
роботи із встановлення та налашту-
вання нового обладнання виконав 
головний спеціаліст управління з 
інформаційних технологій», - пові-

домив начальник УДМС України в 
Тернопільській області

Відтак зараз жителі області, для  
оформлення закордонного паспорта 
нового взірця можуть звертатися у  7 
територіальних підрозділів міграцій-
ної служби за адресами:

У Тернополі:
Бул.Шевченка, 10;
Бул.Петлюри, 6;
Вул. руська, 17;
У Борщові - вул.Франка,10
У Бучачі- вул. Міцкевича, 6
У Кременці - вул. Драгоманова,9
У Чорткові - Горбачевського,5.
Планується в подальшому комплек-

си для оформлення та видачі паспор-
та громадянина України для виїзду за 
кордон з безконтактним електронним 
носієм інформації будуть встанов-
ленні у всіх районних центрах об-
ласті. У пергу чергу ця робота здійс-
нюватиметься у найбільш населених 
територіально-адміністративних 
одиницях.

І.Бойко, УДМС України 
в Тернопільській області

на тернопіллі біометричний 
паспорт можна оформити вже у 

7 територіальних підрозділах 
міграційної служби

Началь-
ник УДМС 
України у 
Чернігівській 
області
Ксенія 
Лук’янець
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У територіальних міграційних службах України

У ГУ ДМС України Закарпаття 
відбулася зустріч з 

європейськими експертами

 12 лютого на Закарпатті перебу-
вали представники моніторингової 
групи виконання Програми місії Єв-
ропейської Комісії з оцінки критері-
їв другої фази Плану дій щодо лібе-
ралізації ЄС візового режиму для 
України. До складу групи увійшли 
експерт Європейської служби зов-
нішньої діяльності Марія Мраж-
кова, експерт Єврокомісії Ремі Ду-
фдот, Президент Національної ради 
Румунії з питань протидії дискри-
мінації Чобо Ференц Асталош, екс-
перт Шотландської комісії із прав 
людини Брюс Адамсон та дипломат 
Представництва ЄС в Україні Хуа 
Мануель Вілаплана Лопе.

У рамках візиту експерти побували 
в Головному управлінні ДМС Украї-
ни в Закарпатській області. Тут вони 

На Вижниччині відбулося відкриття нового 
приміщення РС УДМС

 Входини до оновленого примі-
щення Вижницького РС УДМС 
в Чернівецькій області відзна-
чили на Буковині. У церемонії 
відкриття взяли участь голова 

Чернівецької ОДА Олександр 
Фищук, перший заступник голо-
ви обласної ради Ярослав Курко, 
начальник Управління ДМС в об-
ласті Віталій Вербицький, голова 
Вижницької РДА Михайло Ан-
дрюк та голова Вижницької ра-
йонної ради Олександр Гриндей.

Олександр Фищук підкреслив, 
що керівництво краю робить все 
можливе для вдосконалення ро-
боти органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, 
а також – полегшення грома-
дянам доступу до отримання 
адміністративних послуг. Віта-
лій Вербицький, у свою чергу, 
зауважив, що вбачає своїм ос-
новним завданням покращення 
побутових умов територіальних 
підрозділів й, відповідно – умов 
прийому громадян при наданні 

паспортних послуг. Також на-
чальник Управління ДМС облас-
ті подякував керівництву Виж-
ницької РДА та районної ради 
за розуміння і співпрацю при 
виділенні нового приміщення РС 
УДМС.

Завдяки такому взаєморозумін-
ню, наголосив Віталій Вербиць-
кий, мешканці Вижницького та 
Путильського районів матимуть 
змогу оформляти та отримувати 
паспорти громадянина України 
для виїзду за кордон безпосеред-
ньо у Вижницькому РС. Адже 
протягом ближчих кількох тиж-
нів тут заплановано встановити 
робочу станцію з оформлення та 
верифікації паспортних докумен-
тів для виїзду за кордон нового 
зразка. Раніше, щоби зробити за-
кордонний паспорт, путильчанам 

та вижниччанам доводилося ді-
ставатися сусіднього районного 
центру Сторожинець.

Довідково:
Вижницький районний сек-

тор УДМС в області у 2014 році 
оформив та видав біля 18 тис. 
паспортів громадянина України, 
зареєстрував понад 800 громадян 
за місцем проживання та зняв 
з реєстрації близько 600 осіб. 
Порівняно з 2013 роком, у 2014-
му році відмічається зростання 
видачі паспортів громадянина 
України та реєстрації місця про-
живання. Також у 2014 році було 
видано 2375 паспортів громадя-
нина України для виїзду за кор-
дон проти 1451 (+63,7%) у 2013-
му.

Прес-служба УДМС в
Чернівецькій області

Документи харків’яни, які 
одними з перших подали 
заяви, отримали від началь-
ника ГУ ДМС в Харківській 
області В’ячеслава Гузя. Зу-
стріч відбулася в урочистій 
обстановці.

Щасливим власникам він 
подарував обкладинки для 
їхніх новеньких паспортів, а 
також вручив квіти жінкам. 
Жителі Харкова були дуже 
зворушені таким прийомом 
та висловили чимало теплих 
слів на адресу працівників 
міграційної служби за опе-
ративність роботи та добро-
зичливе ставлення.

 Перша робоча станція для 
оформлення біометричних 
паспортів встановлена в 
Головному управлінні Дер-
жавної міграційної служби 
за адресою: м.Харків, вул.
Римарська, 24, прийом гро-
мадян здійснюється з по-
неділка по четвер з 8-00 до 
20-00 години (з перервою з 
13-00 до 14-00).

За період з 12 січня на 
оформлення біометричних 
паспортів подали докумен-
ти 1135 осіб (оформлення 
здійснюється в звичайному, 
не терміновому режимі).

Для оформлення закор-

донних паспортів без елек-
тронного носія в Головному 
управлінні та в 10 підрозді-
лах міграційної служби м.
Харкова і області з початку 
року прийнято документи у 
7866 заявників. Оформлен-
ня і видача таких паспортів 
здійснюється в тих же під-
розділах, що і до 1 січня - це 
Дзержинський, Київський, 
Комінтернівський, Москов-
ський і Червонозаводський 
районні відділи в місті Хар-
кові, Балаклійський, Дерга-
чівський і Лозівський район-
ні підрозділи у Харківській 
області, а також сектор цен-
тралізованого оформлення 
документів Головного управ-
ління ДМС на проспекті 
Правди, 5.

Наразі в цих підрозділах 
також встановлюється об-
ладнання для оформлення 
біометричних паспортів, яке 
планується ввести в дію з 15 
лютого цього року. Усього 
по Харківській області буде 
встановлено до 30 робочих 
станцій.

Для оформлення закордон-
ного паспорта мешканцям 
міста Харкова і області не-
обхідно звертатися тільки до 
підрозділів Державної мігра-
ційної служби і не довіряти 
послугам фірм та інших по-
середників. Тільки міграцій-
на служба має повноваження 
з оформлення закордонних 
паспортів, у тому числі взят-
тя біометричних даних.

dmsu.gov.ua

У Головному управлінні ДМС України в 
Харківській області відбулось вручення 
паспортів нового європейського зразка

В Одесі проведена 
міжвідомча нарада 

керівників щодо 
виконання вимог 
Закону України 

«Про військовий 
обов’язок і військову 

службу»
 18 лютого, в приміщенні прокуратури Одесь-

кої області відбулась міжвідомча нарада керівни-
ків правоохоронних органів, органів державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування 
стосовно виконання вимог Законів України «Про 
військовий обов’язок і військову службу», «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Ука-
зу Президента України від 14.01.2015 «Про част-
кову мобілізацію».

Від ГУ ДМС України в Одеській області участь 
прийняв в.о. начальника ГУ ДМС України в 
Одеській області Василь Пасулько.

Під час наради були обговорені результати за-
ходів по забезпеченню виконання зазначеного 
законодавства. Результатом чого, міжвідомча на-
рада вирішила:

- здійснити перевірку щодо додержання вимог 
законодавства під час документування, оформ-
лення військовими комісаріатами правопору-
шень щодо ухилення від призову та мобілізації;

- розробити спільний алгоритм дій органів про-
куратури області ГУ МВС України в Одеській 
області та військових комісаріатів щодо забезпе-
чення повноти матеріалів про ухилення військо-
возобов’язаних від призиву та мобілізації, для 
вжиття заходів до їх розшуку і доставки, а також 
порядку приводу цих осіб за санкцією прокуро-
ра;

- розробити памятку для проведення роз’ясню-
вальної роботи серед правових актів щодо про-
ведення часткової мобілізації, порядку та умов 
проходження військової служби, розповсюдити 
її через ЗМІ та у громадських місцях;

- провести перевірки додержання вимог Зако-
ну України «Про засади запобігання та протидії 
корупції» службовими особами військових комі-
саріатів, органів державної влади та місцевого 
самоврядування під час здійснення мобілізацій-
них заходів;

- перевірити законність перетинання державно-
го кордону особами, які підлягають мобілізації, 
у тому числі перебувають у розшуку правоохо-
ронних органів за ухилення від призову та мо-
білізації.

ГУ ДМС України Одеській області

У червні минулого року під час бойо-
вих дій в м.Слов’янську наша колега, 
провідний спеціаліст Слов’янського 
МВ Маргарита Олегівна Манько, зазна-
ла тяжкого поранення. Більше півроку 
вона лікувалась та проходила реабілі-
тацію в медичних установах Донецької 
області. Маргарита Олегівна вже повер-
нулась до рідного їй підрозділу.

Вона звертається зі словами подяки до 
всіх колег ГУ ДМС України в Донецькій 
області, які підтримали її в непростий 
для неї час:

– Шановні колеги! Від себе особисто 
та від своїх рідних, висловлюю щиру 
вдячність керівництву та колективу ГУ 

ДМС України в Донецькій області за 
всебічну підтримку. Колеги, я вже не 
раз дякувала всім небайдужим за кожну 
добру думку, моральну та духовну під-
тримку, ваші щирі молитви, фінансову 
допомогу – всім, хто допоміг мені  в та-
кий важкий для мене час. Дякую! Нехай 
Господь воздасть в тисячі крат і нехай 
Він береже Ваші родини від негараздів! 
Дякую за ваші добрі серця, молитви і 
підтримку, яка врятувала мені життя!

Не втомлюсь дякувати Вам знову і зно-
ву! Молюсь за кожного з вас і за ваші 
родини! Після виходу з лікарні пройшло 
більше ніж півроку. Трішки страшно зга-
дувати ті часи, але наша родина винесла 

з цього дуже багато цінного досвіду – 
ми на власні очі побачили Ваші добрі та 
небайдужі серця, які весь цей час були 
з нами, заставляють моє серце битись 
частіше і надихають на нові звершення. 
Дякую, що подарували мені нове життя, 
повне віри в Бога, в людей та в неймо-
вірну країну, в якій живуть такі неймо-
вірні люди! Наразі моє здоров’я повні-
стю відновлене. Попереду нова життєва 
сторінка. Дякую Вам – усім і кожному 
– за цю можливість жити, вірити, люби-
ти! Ви в моєму серці і молитвах кожного 
дня. Дякую!

З повагою, Маргарита Манько
dmsu.gov.ua

Ігор Михайлишин
Начальник ГУ ДМС України 
в Закарпатській області 

зустрілися з очільником міграційної 
служби краю Ігорем Михайлиши-
ним, начальником відділу інформа-
ційного супроводження та зв’язків 
з громадськістю і засобами масової 
інформації  ДМС України Сергієм 
Гуньком, керівниками структурних 
підрозділів Головного управління.  

На зустрічі йшлося про різні ас-
пекти, через призму яких європейці 
розглядають питання лібералізації 
візового режиму. Зокрема, вільний 
доступ усіх категорій людей до 
оформлення документів, відсут-
ність дискримінації, тощо. Керівник 
міграційної служби області Ігор Ми-
хайлишин поінформував присутніх 
про особливості документування 
ромського населення, реєстрації їх 
місця проживання. Так, протягом 
минулого року паспорт громадяни-
на України отримали 1315 закарпат-
ських ромів, а майже три сотні – за-
кордонний паспорт. На особливому 
контролі перебуває питання віднов-
лення паспортних документів виму-
шеним переселенцям. На сьогодні 
до міграційної служби Закарпаття 
звернулося з 236 осіб з АР Крим та 
м.Севастополя і 984 особи із зони 
проведення АТО. На зустрічі йш-
лося також про умови перебування 
іноземців на території України та 
питання інтеграції біженців в укра-
їнське суспільство.

О. Поштак, ГУ ДМС України 
в Закарпатській області

Віталій Вербицький 
Начальник УДМС України 
в Чернівецькій області 

Вдячні слова 
колективу
ГУ ДМС України 
в Донецькій 
області

Микитенко
Євген Вікторович
Начальник ГУ ДМС 
у Донецькій області Працівники службиМаргарита Манько
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Латвійські власті планують викупи-
ти кілька сотень земельних ділянок 
уздовж кордону з Росією.

Планується створити прикордон-
ну смугу шириною 12 м.Зміцнення 
потрібно з метою «недоторканності 
зовнішнього кордону ЄС, а також об-
меження контрабанди та нелегальної 

міграції», повідомила представник 
Агентства державного забезпечення 
Іева Рекшня.

МВС Латвії вказує, що близько 40% 
кордону з Росією обладнано неналеж-
ним чином.

-----------------------
espreso.tv

СБУ затримала 5 осіб за 
підозрою у незаконному 

переправленні людей через 
українсько-російський кордон
 Служба Безпеки Укра-

їни затримала 5 жителів 
Харкова у віці від 24 до 43 
років за підозрою в орга-
нізації каналу незаконно-
го переправляння людей 
через державний кордон 
на територію Російської 
Федерації, у Харкові. Про 
це сказано в повідомленні 
прес-центру УСБУ в Хар-
ківській області.

Відповідно до повідом-
лення, голова групи че-
рез свої зв’язки в Москві 
(РФ) отримував замов-
лення на переправляння 
на територію Росії іно-
земців, переважно з числа 
громадян Азербайджану 
й Узбекистану.

«Ці особи - нелегали, 
які не мають законних 
підстав для в’їзду в РФ: 
офіційна заборона, від-
сутність документів, 
прострочена реєстрація 
тощо», - сказано в пові-
домленні.

Затримані підозрюються 
в тому, що вони організо-
вували перетинання неле-

галами кордону на терито-
рію Білгородської області 
поза встановленими пунк-
тами пропуску.

«Їм допомагав колишній 
прикордонник, який за-
безпечував нелегальних 
мігрантів підробленими 
документами», - сказано в 
повідомленні.

Переправляння через кор-
дон коштувало в середньо-
му від 1,5 до 2 тис. доларів.

Зараз всі члени групи, 

включаючи організатора, 
перебувають під вартою, 
вони попереджені про 
підозру в здійсненні зло-
чину, передбаченого ч. 
3 ст. 332 Кримінального 
кодексу (незаконне пере-
правляння осіб через дер-
жавний кордон України, 
здійснене групою осіб із 
корисливих мотивів).

Проводиться досудове 
розслідування.

www.pravda.com.ua

Латвія укріпляє 
кордон з Росією

Більше 200 нелегальних 
мігрантів загинули біля берегів 
Італії після корабельної аварії
Не менш 203 нелегальних 

мігрантів загинули в ре-
зультаті корабельної аварії 
біля берегів Італії.

«Зараз ми маємо інформа-
цію про 203 загиблих. Але 
ми припускаємо, що сьо-
годні їх кількість зросте ще 
на сто осіб», - повідомили 
в Міжнародному агентстві 
з міграції (МОМ).

Тим часом сайт французь-
кої Le Figaro з посиланням 
на дев’ятьох вижили під 
час аварії судна повідом-
ляє, що на його борту пе-
ребувало до 300 вихідців з 
країн Західної Африки.

За словами тих, що вижи-
ли, вони провели чотири 

дні у воді. За їх словами, 
два судна з сотнею іммі-
грантів на кожному відпли-
вли в минулу суботу з Лівії. 

Корабельна аварія стала-
ся, імовірно, в понеділок.

--------------------------------
viknaodessa.od.ua

В американському місті Реймондвілл, 
розташованому недалеко від кордону з 
Мексикою, в штаті Техас близько 2 ти-
сяч ув’язнених влаштували бунт у в’яз-
ниці. Як повідомляє Associated Press з 
посиланням на представників виправ-
ної установи, ув’язнені зібралися у 
внутрішньому дворі в’язниці і підпали-
ли кілька житлових будівель. Охорон-
цям довелося застосувати сльозогін-
ний газ. «Адміністрація пенітенціарної 

установи, а також співробітники ФБР, 
ведуть переговори з протестуючими. 
Як повідомляється, укладені незадо-
волені якістю надаваних їм медичних 
послуг», - йдеться в повідомленні. У 
в’язниці містяться, в основному, неле-
гальні мігранти. За даними агентства, 
постраждалих в результаті заворушень 
немає, територію в’язниці ув’язнені не 
залишали.

Укрінформ

Тисячі нелегалів
влаштували бунт у в’язниці

Угорщина планує 
перекрити свої кордони

«Угорщина не потре-
бує економічних мігран-
тів та не повинна стати 
цільовою країною для 
них», - 20 лютого заявив 
державний секретар мі-
ністерства внутрішніх 
справ Карой Контрат. 
А також закликав аби 
прийти до національно-
го консенсусу з даного 
питання, - повідомляє 
агенція MTI.

Виступаючи в парла-
менті на слуханнях з 
цього питання, що були 
ініційовані правлячою 
партією «Фідес», Кон-
трат зазначив, що Угор-
щина не може більше 
брати на себе такий тя-
гар.

Він відзначив значне 
збільшення числа неле-
гальних іммігрантів за 
останні роки. Контрат 

сказав, що частина з них 
не є реальними біженця-
ми, оскільки в країнах 
звідки вони прибувають 
немає жодної війни, і 
вони не піддаються там  
переслідуванням.

Зараз Угорщина є тран-
зитною країною для мі-
грантів, але незабаром 
може стати основною ме-
тою, якщо не буде знай-
дено ефективне рішення 
щодо регулювання хвиль 
біженців, сказав він. Кон-
трат навів дані, що угор-
ська поліція затримала 30 
436 нелегальних мігран-
тів з початку року, 25468 
з яких прибули з Косово.

У 2014 році, половина 
з осіб, які шукають при-
тулку, а це 21 000 чоло-
вік, були косоварами і 
20% (більше, ніж 8700 
чоловік) - громадяни Аф-

ганістану, додав він.
Контрат зазначив, що 

чимало мігрантів при-
буває з кризових зон, та-
ких як Сирія та Сомалі.

Він вважає, що в ЄС 
мають були прийняті 
суворі заходи щодо ім-
міграційної політики, 
стверджуючи, що ни-
нішні правила «слабкі і 
ними можна зловжива-
ти».

На оформлення біжен-
ців в Угорщині було ви-
користано у 2014 році 
2,6 млрд форинтів (у 
2012 році - 1, 1 млрд фо-
ринтів).

За словами урядов-
ця, за кількістю шука-
чів притулку Угорщина 
опинилася в одному 
ряду з Німеччиною та 
Францією. 

www.mukachevo.net

Біля берегів Лівії 
підібрані 105 нелегалів

8 февраля, в районе ливийского 
побережья два итальянских па-
трульных судна подняли на борт 
105 нелегальных эмигрантов из 
Северной Африки, пытавшихся 
добраться до Европы на надув-
ной лодке.

25 человек из числа спасенных 
умерли от переохлаждения, пи-
шет в понедельник, 9 февраля, 
новостное агентство Reuters со 
ссылкой на сотрудников отдела 
здравоохранения острова Лампе-
дуза, Италия.

В статье отмечается, что причи-
ной катастрофы стали плохие погодные условия – сильный ветер, волны высо-
той до 8 метров и температура воздуха, не превышавшая нескольких градусов 
выше нуля.

newsru.co.il



7№(02) 156,
лютий 2015

У Державній прикордонній службі України

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники 
презентували систему біометричного 

контролю паспортних документів 
 В Україні стартував про-

цес видачі закордонних 
паспортів нового зразка. 
Проте це не ускладнить  
процедуру  перетину кор-
дону  для тих, хто їх отри-
має. Адже співробітники 
прикордонного відомства, 
вже мають досвід роботи 
з приладами для зчиту-
вання інформації з біоме-
тричних паспортів.

На даний час у Держав-
ній прикордонній службі 
України використовують 
три типи приладів для 
біометричної обробки ін-
формації вітчизняного ви-
робництва: стаціонарні, 
які встановлено у кабінах 
паспортного контролю,  
переносні на базі ноутбу-
ка та портативні на базі 
мобільного терміналу. 
Усі вони – універсальні, 
тобто можуть зчитувати 
інформацію з усіх видів 
біометричних паспортів, 
які є у світі, зокрема і з 
вітчизняного. Українські 
прилади сертифіковані за 
міжнародними стандарта-
ми і коштують дешевше, 
ніж європейські аналоги.

Сьогодні в аеропорту 
«Бориспіль» прикордон-
ники окремого контроль-
но-пропускного пункту 
«Київ» продемонстрували 
систему біометричного 
контролю паспортних до-
кументів.

У заході взяли участь 
експерти Європейського 
Союзу, представники Мі-
ністерства закордонних 
справ України та Держав-
ної міграційної служби 
України.

Під час заходу було 
презентовано роботу ін-
спектора прикордонної 
служби з використанням 
повносторінкового зчиту-
вача паспортних докумен-
тів. Цей прилад дозволяє 
інспектору зчитувати ін-
формацію про власника 
паспорта з RFID-чипа 
(біометричний чип, на 
який записано персо-

нальні данні особи), з ма-
шинозчитувальної зони 
документа, здійснювати їх 
порівняння, а також, за не-
обхідності, досліджувати 
документ в ультрафіоле-
товому та інфрачервоному 
світлі.

Зазначимо, що Державна 
прикордонна служба Укра-
їни розпочала підготовку 
до роботи з посвідчення-
ми особи нового зразка ще 
2008 року. Саме тоді стар-
тувало декілька пілотних 
проектів з імплементації 
європейських стандартів. 
А вже у рамках підготовки 
до Євро-2012 прикордон-
ники отримали близько 
півтисячі приладів для біо-
метричної обробки інфор-
мації.

Перед проведенням  чем-
піонату  Європи з футболу 
було визначено 38 пунктів 
пропуску з найактивнішим  
пасажиропотоком. Це пе-
реважно західна ділянка 
кордону та аеропорти, де 
прибувала найбільша кіль-
кість туристів з країн, які 
вже запровадили біоме-
тричні паспорти. Тут було 
встановлене необхідне 
обладнання і паралельно 
проведено тренінги з пер-
соналом. Таким чином, на 
сьогодні відомство  має  
підготовлених інспекторів 
та мінімально необхідну  
кількість технічних засо-
бів, щоб розпочати оформ-
лення наших співвітчиз-

ників із  закордонними  
паспортами нового зразка.  
До цього готові усі пунк-
ти пропуску для повітря-
ного сполучення, а також 
основні автомобільні та 
залізничні. Планується 
поступово збільшувати 
мережу точок перетину 
кордону, оснащених  при-
ладами для біометричної 
обробки інформації.  На-
самперед це стосується 
міжнародних і міждер-
жавних  пунктів пропуску.

Нові документи оформ-
люватимуть не довше, ніж 
паспорти старого зраз-
ка.  А якщо пропускний 
пункт, де вони перети-
натимуть кордон, поки 
що не обладнаний біо-
метричними «рідерами», 
процедура ідентифікації 
відбуватиметься за нині 
діючою схемою. Новий 
паспорт відрізняється від 
свого попередника фак-
тично лише вмонтованим 
мікрочіпом, про що «по-
переджає» стилізоване  
зображення мікросхеми 
на обкладинці докумен-
та. Його,  як і звичайний 
паспорт, можна перевіри-
ти  за допомогою техніч-
них  засобів, які  зараз є 
на всіх основних пунк-
тах пропуску. Біометрія 
–  лише питання безпеки, 
оскільки дане  посвідчен-
ня особи  унеможливлює 
підробку.

dpsu.gov.ua

З 1 березня 2015 року змінено правила 
в’їзду громадян Росії в Україну

 Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 січня 2015 
року № 23 зупинено дії окремих поло-
жень Угоди між Урядом України і Уря-
дом Російської Федерації про безвізові 
поїздки громадян України і Російської 
Федерації.

Зокрема з 1 березня громадяни Росії 
не матимуть змоги в’їжджати, пряму-
вати транзитом, перебувати і пересу-
ватися територією України на підставі 
паспорта громадянина Російської Фе-
дерації або свідоцтва про народження 
(для дітей віком до 14 років), за якими 
раніше здійснювався проїзд.

З зазначеного терміну громадянам Ро-
сійської Федерації для перетину кордо-
ну потрібно мати наступні документи:

паспорт громадянина  Російської  Фе-
дерації,  що  посвідчує особу   громадя-
нина  Російської  Федерації  за  межами  
Російської

Федерації;
дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;
паспорт  моряка  (посвідчення особи 

моряка) – за наявності суднової ролі або 
витягу з неї;

свідоцтво на  в’їзд  (повернення)  у  
Російську  Федерацію (тільки для по-
вернення у Російську Федерацію);

льотне свідоцтво члена екіпажу пові-
тряного судна.

Усі громадяни Росії, які до 1 березня 
прибули на територію України, виїж-
джатимуть на підставі документів,за 
якими вони в’їхали.

Крім того, розглядається питання 
щодо запровадження для жителів при-
кордонних регіонів РФ перетинання 
українсько-російського державного 
кордону виключно в міждержавних та 
міжнародних пунктах пропуску на під-
ставі закордонних паспортів та обме-
ження терміну їх перебування на тери-
торії України 90 днів протягом 180 днів 
з дати першого виїзду.

dpsu.gov.ua

Президент України вручив 
прикордонникам сучасну броньовану 
та спеціальну техніку для виконання 

бойових завдань в зоні ато

14 лютого Президент 
України Петро Порошен-
ко відвідав прикордон-
ників мобільного при-
кордонного загону, що 
дислокуються в м.Борт-
ничі під Києвом.

Під час візиту Глава 
Держави вручив охорон-
цям рубежу броньовану, 
спеціальну та інженер-
ну техніку, яка вже най-
ближчими днями буде на-
правлена для посилення 
прикордонних підрозді-
лів, а також використову-
ватиметься для виконан-
ня завдань з підтримання 
Мирного Плану у смузі 
контролю вздовж лінії 
безпеки. Під час візиту 
Президент України огля-
нув нові зразки техніки, 
яка направлятиметься у 
зону АТО та інші ділян-
ки державного кордону, 
ознайомився з їх можли-
востями та основними 
тактико-технічними ха-
рактеристиками. Всього 
до прикордонних під-
розділів буде направлено 
понад 150 транспортних 
засобів, серед яких 20 
броньованих автомобілів 
«Кугуар», понад 30 оди-
ниць вантажної та спеці-
альної техніки для прове-

дення інженерних робіт, 
реанімаційні автомобілі 
для евакуації поранених, 
броньовані патрульні ав-
томобілі, а також понад 30 
комплектів тепловізійних 
пристроїв.

Під час ознайомлення 
з технікою прикордон-
ники також проінформу-
вали Главу Держави про 
проведені заходи  щодо 
модернізації техніки та 
запевнили в  надійності 
та необхідності викори-
стання цієї техніки у зоні 
проведення антитерорис-
тичної операції. Зокрема 
було зазначено, що сучас-
ні броньовані автомобілі 
українського виробни-
цтва «Кугуар», які почали 
поступати на озброєння у 
жовтні, вже вберегли жит-
тя 14 охоронцям рубежу.

Більшість броньованих 
автомобілів та новітнє 
озброєння отримають 
прикордонники, які здій-
снюють заходи щодо не-
допущення проникнення 
з неконтрольованих ра-
йонів Донецької і Луган-
ської областей бойовиків, 
зброї, вибухівки та засо-
бів терору, а також кон-
троль за переміщенням 
товарів і вантажів з пору-

шенням встановленого 
законодавства.

Лише, починаючи з 
жовтня 2014 року через 
контрольні пункти в’їз-
ду-виїзду загалом було 
пропущено 2,7 мільйона 
осіб та близько 1 мільйо-
на транспортних засобів. 
За результатами переві-
рок затримано 71 пра-
вопорушника, виявлено 
та вилучено 13 одиниць 
зброї, 600 боєприпасів, з 
них 267 гранат, понад 9 
кг наркотичних речовин. 
Припинено незаконне 
переміщення через лінію 
розмежування 13,5 тисяч 
тонн вугілля, 443 тонн 
металобрухту, 310 тонн 
ПММ, майже 100 тисяч 
пачок сигарет, 72 тисяч 
літрів спиртних напоїв.

Таким чином вручена 
Президентом України но-
вітня техніка дозволить 
ще більше підвищити 
ефективність виконання 
прикордонниками за-
вдань з охорони і оборо-
ни державного кордону.

Наприкінці заходу Гла-
ва Держави вручив 11 
прикордонникам, які бра-
ли участь в АТО, держав-
ні нагороди.

dpsu.gov.ua

Прикордонники Мостиського загону 
отримали техніку від Євросоюзу

Прикордонники Мостись-
кого загону отримали чергову 
партію високопрохідних тран-
спортних засобів для охорони 
українсько-польського кордо-
ну.

Техніку було надано при-
кордонникам в рамках реа-
лізації проекту міжнародної 
технічної допомоги «Розвиток 
сучасної інфраструктури від-
ділів прикордонної служби».

Охоронці кордону отрима-
ли квадроцикли в комплекті з 
всюдихідним спорядженням 
(гусеницями), а незабаром 
парк поповниться ще новими 
мікроавтобусами Volkswagen 
Transporter та патрульними ав-
томобілями Dacia Duster.

Усього для посилення охо-
рони кордону з Європейським 
Союзом передано 20 одиниць 
техніки.

dpsu.gov.ua
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Міграційна ситуація, а 
також прогнозні оцінки 
соціально-економічного та 
демографічного розвитку 
країни дають змогу ви-
значити стратегічну мету 
міграційної політики як 
збереження власного насе-
лення та його поповнення 
ззовні на основі певних 
етнічних, професійно-ква-
ліфікаційних, вікових та 
інших критеріїв.

На території Житомир-
ської області діє 25 терито-
ріальних підрозділів ДМС, 
які розташовані в район-
них центрах області та два 
з них – районні відділи у 
місті Житомирі, які актив-
но реалізують державну 
міграційну політику, спря-
мовану на забезпечення 
ефективного управління 
міграційними процесами.

У вересні минулого року 
очільником міграційної 
служби області призначено 
Радька Олександра Сергі-
йовича, якого, як праців-
ники служби, так і громад-
ськість області знають як 
досвідченого і високопро-
фесійного керівника, ве-
терана органів внутрішніх 
справ, який пройшов шлях 
від лейтенанта до полков-
ника міліції, закінчивши 
службу на посаді першо-
го заступника начальника 
Управління – начальника 
УБОЗ УМВС України в 
Житомирській області. 

З приходом нового керів-
ника міграційної служби 
області, внаслідок реаліза-
ції організаційних та прак-
тичних заходів, поліпшено 
роботу у сферах міграції, 
громадянства, реєстрації 
фізичних осіб. 

Працівники Управління 
чітко усвідомлюють всю 
необхідність подальшо-
го розвитку міграційної 
політики України, яка є 
важливою складовою вну-
трішньої та зовнішньої по-
літики держави. Україна, 
як держава, що здійснює 
свій шлях до Європи, по-
требує неухильного вико-
нання Концепції державної 
міграційної політики, яка 
визначає основні принци-
пи, пріоритети, напрями 
діяльності держави у цій 
сфері.

Управлінням налагодже-
но співпрацю територіаль-

них підрозділів з Центрами 
надання адміністративних 
послуг у всіх районах та мі-
стах області. Завдяки співп-
раці з районними держав-
ними адміністраціями та 
міськими радами узгоджено 
кількість та порядок їх на-
дання. 

За минулий рік на тери-
торії області зареєстровано 
місце проживання 49 тисяч 
380 осіб, знято з реєстра-
ційного обліку – 37 тисяч 
528 осіб. Видано 33 тисячі 
476 паспортів громадянина 
України, вклеєно 24 тисячі 
573 фотокартки до паспорту 
громадянина України з до-
сягненням 25-45-ти річного 
віку, видано 33 тисячі 798 
паспортів для виїзду за кор-
дон та 4 тисячі 453 проїзних 
документів дитини.

В область прибуло 6 тисяч 
822 вимушених переселен-
ців, з Криму (279 осіб) та 
районів проведення АТО 
(6543 особи). Даній кате-
горії громадян надано 884 
адміністративну послугу, з 
них 103 особи документова-
ні паспортом громадянина 
України. 

Опрацьовано більше 120 
тисяч запитів з надання ві-
домостей про місце прожи-
вання. 

257 громадянам України 
оформлено дозволи на по-
стійне проживання за кордон 
та 55 громадянам внесено 
відомості до паспортів, які 
повернулися на постійне 
проживання в Україну. 

У спрощеному порядку 
громадянство України на-
були 195 осіб, у тому числі 
Указами Президента Украї-
ни – 29 іноземців та осіб без 
громадянства.

Відповідно до визначе-
них Колегією ДМС України 
пріоритетних напрямків ро-
боти, на сьогоднішній день 
особлива увага зосереджена 
на виконанні рішення Ка-
бінету Міністрів України 
про оформлення та видачу 
паспорта з електронним но-
сієм.

В Управлінні виконано під-
готовчі роботи, у тому числі 
щодо телекомунікаційного 
забезпечення оформлення 
документів.

Започатковано створення 
на базі УДМС мережі ро-
бочих станцій для забезпе-
чення на належному рівні 

організації роботи з оформ-
лення і видачі паспорта з 
безконтактним електронним 
носієм. 

З початку року прийнято 
більше тисячі громадян з 
оформлення біометричних 
закордонних паспортів. 21 
січня поточного року відбу-
лося урочисте вручення  пер-
ших таких паспортів.  

На території області про-
живає 7088 іноземних грома-
дян та осіб без громадянства 
( постійно проживає – 6493; 
тимчасово – 595).

Розглянуто та оформлено 
763 дозволи на імміграцію 
в Україну, видано 979 посві-
док на постійне проживання, 
оформлено і продовжено 500 
посвідок на тимчасове про-
живання, 154 - оформлено 
запрошення на в’їзд в Укра-
їну (фізичним особам – 74 
та юридичним особам – 80), 
496 іноземним громадянам 
продовжено строк перебу-
вання на території України. 

До адміністративної відпо-
відальності притягнуто 9 ти-
сяч 599 порушників паспорт-
но-візових правил.

До місцевих судів направ-
лено 8 матеріалів для при-
йняття рішення про при-
мусове видворення, 13-ти 
іноземцям скорочено термін 
перебування на території 
України та відносно 111 при-
йнято рішення про примусо-
ве повернення до країн похо-
дження, в т.ч. двадцяти двом 
із забороною в’їзду в Украї-
ну на       3 роки та віднос-
но десяти прийнято рішення 
про добровільне повернення.

Управління ДМС України в 
Житомирській області у сво-
їй роботі тісно співпрацює з 
іншими правоохоронними та 
державними органами, ор-
ганами місцевого самовря-
дування, засобами масової 
інформації та громадськими 
організаціями.

15 січня 2015 року при 
Управлінні ДМС України 
в Житомирській області 
відбулися Установчі збори 
представників громадських 
організацій Житомирщини, 
на яких створена Громадська 
рада при УДМС.

Передувало обранню Гро-
мадської ради консульта-
ції керівництва Управління 
ДМС України в області із 
відомими на Житомирщині 
інститутами громадянсько-

го суспільства, які активно 
працюють над вирішенням 
проблем у міграційній сфе-
рі. У подальшому, своїми 
практичними діями дане 
громадське формування змо-
же реалізувати свою місію, 
визначену постановою Кабі-
нету Міністрів України від 
03.11.2010 №996.

Керівний склад Управління 
постійно приймає участь у 
заходах регіонального рівня, 
які проводяться органами 
місцевої влади та органами 
місцевого самоврядування 
(колегії облдержадміністра-
ції, робочі зустрічі, нара-
ди-семінари тощо) і як ре-
зультат такої тісної взаємодії 
– населення досконало воло-
діє інформацією про Управ-
ління, про його функції і 
завдання, розташування та 
графіки прийому громадян 
як Управлінням, так і його 
територіальними підрозділа-
ми.

Налагоджена співпраця з 

підрозділами зв’язків із гро-
мадськістю (прес-службами) 
державних органів та ко-
лективами обласних засобів 
масової інформації з метою 
об’єктивного та неупередже-
ного висвітлення діяльності 
міграційної служби. 

Постійне висвітлення робо-
ти Управління в засобах ма-
сової інформації різних рів-
нів (обласний та місцевий) 
з наданням громадськості 
роз’яснень з тих чи інших 
питань, пов’язаних з втілен-
ням у життя завдань Дер-
жавної міграційної служби 
України, створює прозорість 
роботи служби та формує 
позитивний імідж праців-
ника міграційної служби та, 
насамперед, самої служби 
серед населення

Як визначено ДМС Украї-
ни пріоритетними напрямка-
ми роботи на       2015 рік, 
є перш за все боротьба з не-
легальною міграцією та те-
роризмом, забезпечення єв-

роінтеграційних процесів в 
частині оформлення і вида-
чі паспортних документів з 
біометричними даними, за-
побігання вчинення праців-
никами правопорушень та 
корупційних діянь, забезпе-
чення належної взаємодії з 
центрами надання адміні-
стративних послуг.

Підсумовуючи результати 
діяльності служби та стан 
міграційної ситуації в об-
ласті, начальник Управлін-
ня Олександр Сергійович 
Радько впевнений, що сьо-
годнішній кадровий потен-
ціал спроможний забезпе-
чити виконання основних 
завдань, подальше удоско-
налення процедур надання 
послуг громадянам та ство-
рення ефективної системи 
управління міграційними 
процесами.

Анатолій Шнайдер
УДМС України 

в Житомирській області 

Міграційна ситуація у Житомирській області: 
стан, проблеми і шляхи їх вирішення.

Радько Олександр 
Сергійович

Начальник Управління ДМС у 
Житомирській області

Історично Житомирщина, один з найдавніших 
заселених теренів України, входила до складу 
чотирьох історичних земель України: Київщи-
ни, Полісся, Волині та Поділля.
Житомирська область утворена 22 вересня 
1937 року. Площа території – 29,9 тис.кв.км, 

що становить 4,9 % території України. 
Довжина області зі сходу на захід -170 км, 
із півночі на південь -230 км.
У давні часи на території області жили 
слов’янські племена, нащадками яких 
стали древляни. Найдавнішим містом і 
водночас резиденцією князів у древлян-
ській землі був Іскоростень (нині Коро-
стень).
З утворенням Київської Русі древлянська 
земля увійшла до її складу.
Наприкінці XIII і на початку XIV ст. землі 
області входили до Литовського великого 
князівства. За Люблінською унією 1569 
року територія Житомирщини в складі 
Правобережної України потрапила під 
владу Польщі.
Після Третього поділу Польщі (1795 рік) 
переважна частина території області 
увійшла до складу Волинської губернії, 
центром якої з 1804 року став Житомир.
Постановою Всеукраїнського Централь-

ного Виконавчого Комітету в 1923 році здійснено адміністративно – територіаль-
ний поділ Волинської губернії шляхом утворення на території майбутньої Жи-
томирської області Коростенського, Новоград – Волинського та Житомирського 
округів, в склад яких увійшли відповідні міста та райони. Наступне глобальне 
адміністративно – територіальне реформування було здійснено згідно з Поста-
новою ЦВК СРСР від 22 вересня 1937 року, в ході якого зазначені округи були 
ліквідовані та утворена Житомирська область шляхом поділу Київської області, а 
також приєднання до неї м. Бердичів, Дзержинського, Любарського, Чуднівського 
та Янушпольського районів Вінницької області. 
За своїми розмірами область входить до числа найбільших в Україні – займає п’я-
те місце. Довжина області із заходу на схід – 170 км, із півночі на південь – 230 км.  
Станом на даний час в області проживає 1 мільйон 262,5 тисячі осіб. За націо-
нальним складом у відсотковому відношенні: українців – 90,3 %, росіян – 5,0 %, 
поляків – 3,5 %, білорусів – 0,4 %, євреїв – 0,2 %, інших національностей - 0,6 %.
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«Говорят, история эта име-
ла место в каком-то горо-
дишке в древней Армении.

По случаю какого-то 
религиозного праздника в 
городе, местный правитель 
устроил торжества. Народ 
веселится и гуляет. Всюду 
смех и радость, шум и гам. 
А в это время правитель со 
своей свитой выходит на 
прогулку по главной дороге 
города. Грозного прави-
теля народ приветствует 
смиренными поклонами 
и со страхом в глазах, ибо 
правитель был известен 
своим резким нравом – мог 
убить за любой малейший 
проступок. При виде него, 
народ расходится, оставляя 
ему и знати всю широту 
дороги. Но, на изумление 
этой гордой кучки и народа, 
на пути правителя встреча-
ется препятствие. Босой и 
одетый в лохмотья нищий 
сидит на обочине дороги и, 

кажется, даже не собирается 
отойти. Видя, такую наг-
лость, правитель приходит 
в ярость.

- Ты, видимо, нищий, жи-
знью не дорожишь?!-про-
говаривает сквозь зубы 
разъяренный владыка.

- Отчего же?–поднимает 
глаза нищий.

- Если бы дорожил, убрал-
ся бы с моей дороги забла-
говременно,-еле сдерживая 
гнев, отвечает вельможа.

- Ты видишь, я сижу на 
краю дороги и тебе не 
мешаю.

- Кто ты такой, чтоб мне 
дерзить? За твою наглость, 
нищий, я тебе жизни могу 
лишить, и глазом не морг-
нув. Ты знаешь, кто я?

- Нет, не знаю.
- Я правитель этого города, 

и все живущие в моем 
городе обязаны подчинять-
ся мне беспрекословно, - 
говорит изумленный такой 

наглости владыка.
- Что ж, правитель… ска-

жи, а есть ли кто-то выше 
тебя?

- … (шокированный 
владыка) Естественно. 
Выше меня – нахарар (глава 
области/края).

- А кто выше нахарара, 
владыка?

- Выше нахарара – Царь 
наш великий! Неужто ты ра-
зума лишен, проходимец?–
злится правитель города.

- Ну а кто есть выше Царя?
- Выше царя только Боги 

наши, глупец.
- А кто выше наших Богов, 

о, владыка?
- Выше Богов? … … Выше 

Богов? … Никто!
- …так вот, правитель, я и 

есть Никто. Обойди меня и 
иди своей дорогой…

Ошарашенный правитель 
и его свита, не имея ничего 
ответить, молча, прошагали 
восвояси…»

,,
Если бы меня спро-сили, хотел бы я вер-нуться в прошлое, я ответил бы, что мне хватило и того, что я однаж-ды побывал там».

«Сегодня – только один 
из многих, многих дней, 
которые ещё впереди. Но, 
может быть, все эти бу-
дущие дни зависят от 
того, что ты сделаешь 
сегодня?!».

К сожалению, 
всё хорошее мы осознаём 

только с опозданием. Живем в 
тоске по прошлому и в страхе 

перед будущим. Где угодно, 
только не в настоящем

,,

Эрнест Хемингуэй

Джон Леннон

Эрих Мария Ремарк 

Конфуций: «Учись, словно не можешь 
обрести и будто опасаешься утратить».

ПРитча о Никто

 «У каждого из нас своё предназначенье: Кто 
любит поучать, кто слушать наставленья. Но 
большинство людей предпочитают тьму. Для 
многих слепота спокойнее прозренья»

МиРза 
Шафи 
ВазеХ:

«Нельзя 
воспитывать 
злобную собаку, 
и держать шат-
кую лестницу в 
доме».

М
уД

РО
С

т
Ь 

 «К чему 
желать чужо-
го, если даже 
твоё тебе не 
принадле-
жит?».

НафтОЛи 
РОПШиц: 

материалы подготовил: А.Супрун, собкор газеты «Миграция»
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 Петру  Калнишевському су-
дилось особливе місце в історії 
українського козацтва, історії 
Січі, а отже — й України. Стало-
ся так, що він виявився останнім 
кошовим отаманом Запорозької 
Січі, останнім оборонцем її тра-
дицій, її лицарства, самого її іс-
нування. 

Народився він 1691 р. у с.Пу-
стовійтівка (нині Роменського 
р-ну Сумської області). У юно-
му віці потрапив Петро на Січ, 
де й пройшли його молоді роки. 
Згодом він займає вищі стар-
шинські посади: військового 
осавула, який відповідав за стан 
і організацію війська, потім — 
військового судді (друга особа 
після кошового отамана). 

У 1762р. він уперше обираєть-
ся кошовим отаманом Запороз-
ького війська. У вересні цього ж 
року, разом із військовим писа-
рем І.Глобою, П.Калнишевський 
зустрівся з царицею Катериною 
ІІ та не дуже їй сподобався, тому 
й позбувся своєї посади. Проте у 
січні 1765 р., усупереч царській 
волі, знову став кошовим отама-
ном. 

П.Калнишевський брав актив-
ну участь у російсько-турецьких 
війнах 1735–1739 і 1768–1774 
рр., проявив  себе  таланови-
тим  полководцем при взятті 
Очакова, Кінбурна, Бахчиса-
раю, Хаджибею та ін. Важливий 
внесок запорожців у перемогу 
Російської імперії був відзначе-
ний царським урядом. У 1770 р. 
П.Калнишевський нагородже-
ний великою золотою медаллю 
з діамантами, а 1773 р. йому 
присвоєно військове звання ге-
нерал-лейтенант. 

Кучук-Кайнарджійська угода 
Росії з Туреччиною 1774 р., що 
завершила війну, стала поштов-
хом для царизму в практичній 
реалізації смертного вироку 
Запорозькій Січі. Для операції 
проти Запорозької Січі було ви-
користане військо, що поверта-
лося з російсько-турецької вій-
ни, загальною кількістю понад 

100 тисяч осіб, яким командував 
генерал-поручик Петро Текелі. 
Царські війська швидко зайня-
ли Запорожжя — певною мірою 
завдяки раптовості нападу, а 
також нечисленності січової за-
логи. Більша частина козаків на 
той час розійшлася по домівках 
або подалася на промисли. Січ 
охоронялася тритисячним гар-
нізоном із 20 невеликими гарма-
тами. Залоги в паланках були ще 
слабкішими. 

За розпорядженням військо-
вих властей всі будівлі на Січі, 
крім укріплень, зруйнували, 
пушкарню засипали. Вища сі-
чова старшина була репресова-
на. Найбільше усіх постраждав 
кошовий отаман Петро Кални-
шевський, якого разом із двома 
кошовими старшинами без суду 
й слідства відправили в довічне 
заслання і ув’язнення. Про сум-
ну долю колишніх запорозьких 
керівників не могли довідатися 
навіть найближчі родичі.

Лише майже через століття до-
слідники за архівними докумен-
тами встановили, що кошового 
Петра Калнишевського заслали 
в Соловецький монастир. Остан-
ній кошовий отаман запорозьких 
козаків провів чверть століття в 
нелюдських умовах. Ув’язнен-
ня було жахливим: його по суті 
живцем замурували в кам’яному 
мішку. Помер П.Калнишевський 
1803 р., 112 літ від роду в цьому 
ж монастирі, де він добровільно 
залишився й після «помилуван-
ня» його Олександром І у 1801 р.

Читаючи біографію Петра 
Калнишевського, відразу важко 
збагнути причину такої жагучої 
ненависті до нього з боку ро-
сійської цариці Катерини ІІ, яка 
прирекла поважного і заслуже-
ного отамана-січовика на бага-
торічні нелюдські страждання. 
Проте згодом стає зрозуміло, 
що причина  такого відношення 
пов’язана з державотворчою та 
господарською діяльністю Пе-
тра Калнишевського і навіть має 
безпосередній стосунок до нео-
голошеної війни, яку проводять 
проти України нинішні політич-
ні нащадки «голодної вовчиці» 
(за виразом Т. Шевченка).

Утвердившись на уряді кошо-
вого отамана, Калнишевський 
розпочав роботу, спрямовану на 
зміцнення господарства Запо-
розької Січі — підвалини її полі-
тичної автономії. А тоді, бачачи, 
що причиною залежності Війсь-
ка Запорозького Низового від 
російської корони є насамперед 
поставки провіанту, він розпо-
чав активну колонізацію краю. 
Завдяки його турботам у дикому 
степу виростали села, хутори-зи-
мівники, в яких селилися втікачі 
від кріпацької неволі, визволені 
козаками бранці з турецького та 

татарського, ногайського та буд-
жацького полону.

Карл Маркс назвав Запорозьку 
Січ «козацькою християнською 
республікою». Він наголошу-
вав, що «з появою козацтва дух 
вольності розлився по Україні». 
Вольтер захоплювався геро-
їзмом запорожців і намагався 
знайти паралелі їм у світовій іс-
торії. Микола Гоголь з пафосом 
писав: «Так ось вона, Січ! Ось 
це гніздо, звідки вилітають усі ті 
горді й міцні, як леви, ось звідки 
розливається воля і козацтво на 
всю Україну».

Зрозуміло, що керманичка Ро-
сійської імперії, як держави, сам 
принцип організації якої перед-
бачав насильство над особисті-
стю, узаконене рабство (кріпа-
цтво), бідність та важку працю 
для переважної більшості насе-
лення, що мало забезпечувати 
райське життя для нечисленної 
верхівки, не могла змиритися з 
існуванням Запорозької Січі — 
осередку волі, звитяги та твор-
чої праці. 

Пізніше у маніфесті на ви-
правдання зруйнування Січі 
російська імператриця сама на-
голосить, що «запроваджуючи 
власне хліборобство, руйнували 
вони тим саму основу залежно-
сті їх від престолу Нашого і мис-
лили, звичайно, утворити із себе 
посеред вітчизни область, повні-
стю незалежну, під власним сво-
їм несамовитим управлінням».

Взагалі єдине за що можна 
поважати Катерину ІІ, так це 
за відвертість, якої цілковито 
позбавлені її нинішні політич-
ні спадкоємці у Кремлі. Замість 
того, щоб чесно визнати, що 
єдиною причиною розв’язаної 
ними війни проти України є єв-
ропейський вибір українського 
народу, вони постійно торочать 
про нацизм, фашизм, утиски ет-
нічних росіян в Україні та інші 
виссані з пальця «проблеми».

Необхідно зазначити, що дер-
жавотворча праця Петра Кал-
нишевського була настільки 
продуманою та глибокою, що 
російському царизму так і не 
вдалося цілковито подолати її 
наслідки навіть після знищення 
Запорозької Січі. Дякуючи под-
вижницькій праці Петра Кални-
шевського та його попередників 
з освоєння та заселення Півдня 
України, цей регіон назавжди 
залишився українським за своїм 
духом, незважаючи на тривалі 
наполегливі спроби перетворити 
його на якусь «новоросію», або 
вже у нинішній час протистави-
ти південних українців мешкан-
цям інших регіонів нашої краї-
ни. 

У  1990  р.  при  в’їзді  до  мі-
ста  Ромни  встановлено пам’ят-
ник Петру  Калнишевському, 

споруджений  на честь 
300-річчя його народ-
ження на місці, де до 
1908 р. знаходилася 
Покровська церква, 
збудована на кошти сі-
чового отамана.

Свого часу в Одесі теж 
планували встановити 
пам’ятник цій видатній 
людині. Передбачало-
ся, що пам’ятник по-
стане біля Ланжеронів-
ської арки або в будівлі 
Одеської обласної дер-
жадміністрації на розі 
проспектів Гагаріна і 
Шевченка.

Переможцями кон-
курсу на кращий проект пам’ят-
ника Петру Калнишевському, 
оголошеному в Одесі 3 берез-
ня 2008 р., стали скульптори 
Петро Дроздовській, Микола 
Обезюк і архітектор Анатолій 
Гайдамака. За їхнім проектом, 
кошовий зображений верхи на 
коні, із списом і козацьким стя-
гом.

Проте не так сталося як га-
далося. 28 лютого 2011 р. де-
путатська більшість Одесь-
кої міськради 6-го скликання, 
основу якої становили члени 
фракції Партії регіонів, визна-
ла помилковим рішення сесії 
міськради попереднього, 5-го 
скликання від 10 липня 2008 р. 
«Про погодження місця розта-
шування пам`ятника кошовому 
отаману Петру Калнишевсько-
му». Нехай це залишиться на 
їхній совісті.

Тим не менш надія на те, що 
правда восторжествує усе ж 
таки зберігається, бо нині в на-
шому місті активно працюють 
на його благо гідні продовжу-
вачі справи останнього запо-
розького кошового, які об’єд-
налися у благодійному фонді 
ім. П.І.Калнишевського. Робо-
тою фонду керують: почесний 
президент Валерій Балух та ви-
конавчий директор Ірина Про-
топопова. До наглядової ради 
входять такі шановані в нашо-
му місті люди, як генерал-пол-
ковник Сергій Чернілевський, 
народний артист України Ми-
кола Свидюк, генеральний 
директор компанії «Капітан» 
Валентин Кобилянський. На-
прямками роботи фонду є не 
лише увіковічення пам’яті ос-
таннього кошового Запорозької 
Січі, але також благодійна до-
помога, видавнича діяльність.

«Історія його (Петра Кални-
шевського – Р. К.) життя — це 
історія свободи і несвободи, 
а також трагедії особистості 
в певних історичних умовах, 
— говорить Валерій Балух. — 
Перш за все, це був видатний 
державний діяч, який мав не-

заперечний авторитет. Люди-
на без роду і племені досягла 
вершини в ієрархічній драби-
ні Запорізької Січі, займаючи 
протягом двадцяти років (!) 
виборні посади військово-
го судді і кошового отамана. 
Калнишевський був дуже ро-
зумною людиною, умів швид-
ко орієнтуватися у мінливих 
політичному середовищі і 
встигав приймати правильні 
рішення. 

Розмірковуючи над нашим 
сьогоденням Валерій Сергі-
йович зазначає: «Україна має 
своє національне, етнічне 
коріння, об’єднане в межах 
певної території. У науці, що 
вивчає етноси, є термін — 
«титульна нація». Під ним 
розуміють національність тієї 
частини населення, ім’ям якої 
названо державу. Титульна на-
ція має свою культуру, мову, 
територію, економіку. Укра-
їна, як відомо, здобула неза-
лежність без пролиття крові. 
Господь подарував нам сво-
боду. Але потім Україну че-
кали серйозні випробування. 
Адже будь-яка нація виживає 
тільки завдяки тому, що вона 
сильна. Або гине, бо слабка. 
Долю нації визначає відповідь 
на питання: чи здатна вона 
підтримувати свою політичну 
та історичну обізнаність? На 
жаль, епопея із встановленням 
пам’ятника Калнишевському в 
Одесі стала дзеркальним відо-
браженням того, що відбува-
лося в Україні.

Тільки сильна самодостат-
ня держава може не боятися 
будь-яких зовнішньополітич-
них союзів, почуваючи себе 
рівною серед рівних. Але для 
того, щоб змінити Україну, 
побудувати державу, якою її 
громадяни пишатимуться, тре-
ба спочатку змінитися нам са-
мим. Що ж стосується пам’ят-
ника Петру Калнишевському в 
Одесі, то я переконаний — він 
обов’язково буде».

Роман Кухаренко

Петро Калнишевський: 
довгий шлях до визнання

Читачів нашої газети цікавить доля останнього кошового отамана П.Калнишевського. Відгуки різні: хтось намагається прикрасити події, пов’язані 
з його життям, інші, як завжди, його засуджують, не вдаючись особливо до подробиць,  відтворених історичних фактів. Але історія у нашого народу 
є, і на мою думку, ми не повинні принижувати її і робити з неї знаряддя для сучасної ворожнечі і злопам’ятств.

Англійський політичний діяч Е.Берк колись вірно сказав: «Історія - це союз між померлими, живими та ще не народженими». Тому ми не повинні поз-
бавляти наших дітей і онуків можливості знати і шанувати історію нашого народу. На мій погляд, однією з видатних особистостей нашої історії  і є 
останній кошовий отаман Запорізької січі - Петро Іванович Калнишевський.

Власний кореспондент газети «Міграція» Роман Кухаренко висловив свою думку з цього приводу.
Чекаємо ваших відгуків.

Колонка редактора
ІСТОРІя ТА ЛюДи 

Почесний президент благодій-
ного фонду ім. П.І.Калнишев-
ського Валерій Балух
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Кількість вимушених 
переселенців в Україні 
перевищило 696 тисяч
У тому числі з Донецької, 

Луганської областей - 676 
тис. 738 осіб, а також грома-
дяни, переселені з Автоном-
ної Республіки Крим та Се-
вастополя - 20 тис. 90 осіб

Число вимушених пере-
селенців в Україні склало 
696 тис. 828 осіб, за добу - 1 
тис. 179 осіб (з урахуванням 
щотижневої інформації від 
Луганської облдержадміні-
страції). Про це повідомили 
в прес-службі ГСЧС.

«У тому числі з Донецької, 
Луганської областей - 676 
тис. 738 осіб, а також гро-
мадяни, переселені з Ав-
тономної Республіки Крим 
та Севастополя - 20 тис. 90 
осіб. Всього з АР Крим та 
Донбасу тимчасово перемі-
стилися 119253 дитини (за 
добу - 256 )», - йдеться в по-
відомленні.

Як зазначили в прес-служ-
бі, найбільше внутрішньо 
переміщених осіб розмі-
стили в Харківській (127 
тис. 958 осіб), Луганській 

(112 тис. 853 людини), До-
нецькій (96 тис. 801 осіб), 
Дніпропетровській (74 тис. 
378 осіб), Запорізькій (56 
тис. 631 осіб), Київській (31 
тис. 866 осіб) областях та у 
місті Київ (39 тис. 47 осіб).

Найменша кількість роз-
селених в Тернопільській 

(2тис. 270 осіб), Черні-
вецькій (2 тис. 351 осіб), 
Івано-Франківській (3 тис. 
3 особи), Волинській (3 
тис. 114 людини), Закар-
патській (3 тис. 286 люди-
ни) та Рівненській (3 тис. 
364 особи) областях.

segodnya.ua

Рада міністрів Боснії і Герцеговини 
скасувала візовий режим для грома-
дян 10 країн. Рішення було прийнято 
за пропозицією Міністерства закор-
донних справ.

Скасування візового режиму з Бос-
нією відноситься до громадян Об’єд-
наних Арабських Еміратів, Азербай-
джану, Омана, Бахрейну, Антигуа і 

Барбуди, Багамських Островів, Бар-
бадосу, Маврикію, Сент-Китсу і Не-
вісу та Сейшельських островів.

Таким чином, число країн, грома-
дяни яких можуть в’їжджати в Бос-
нію без візи, досягло 72. Перебувати 
в країні вони можуть не більше 90 
днів.

1NEWS.A

З березня українці зможуть 
їздити до Македонії без віз

Президент України Пе-
тро Порошенко підписав 
указ про введення безвізо-
вого режиму з Македонією 
до 15 березня 2018 року

 Відповідний указ від 7 
лютого розміщено на сайті 
глави держави.

Так, згідно з указом, 
безвізовий режим за-
проваджується з метою 
розвитку та практичної 
реалізації принципів до-
бросусідського партнер-
ства між Україною та 
Республікою Македонія, 
активізації двосторонніх 
контактів у всіх сферах 
взаємовідносин та під-
тверджуючи наміри про-
довжувати співпрацю у 
сфері лібералізації режиму 
взаємних поїздок грома-
дян.

Термін дії безвізового ре-
жиму - з 16 березня 2015 до 
15 березня 2018, коли буде 
діяти безвізовий режим в’їз-
ду в Україну та транзитно-
го проїзду через територію 
України для громадян Ма-

кедонії, якщо строк їхньо-
го перебування в Україні 
не перевищує 90 днів.

Порошенко доручив Ка-
бінету Міністрів вжити 
всіх необхідних заходів.

depo.ua

Боснія і 
Герцеговина 
скасувала 
візовий 
режим для 
громадян 
10 країн

Болгарія готова прийняти етнічних 
болгар з України, які побажають пе-
реїхати через бойові дії на Донбасі.

Про це сказав прем’єр-міністр Бол-
гарії Бойко Борисов.

 Борисов зазначив, що переселенці, 
хоч вони і не є болгарськими грома-
дянами, будуть радо прийняті в Бол-
гарії.

За словами Борисова, Болгарія пов-
ністю виконуватиме свої зобов’язан-
ня по Євроатлантичному пакту і під-

тримує мирне врегулювання ситуації 
на Донбасі.

«Звичайно ж, Болгарію не може не 
турбувати те, що відбувається в світі. 
Ми абсолютно підтримуємо думку 
Франції та Німеччини, що вирішити 
конфлікт можна тільки мирним шля-
хом», - сказав він.

Нагадаємо, в січні з Донбасу до 
Польщі були евакуйовані 178 грома-
дян України польського походження.

eurointegration.com.ua

Болгарія 
готова 
прийняти 
етнічних болгар 
з України

Понад 13% українських 
громадян нині схильні 

до еміграції

Українці – мобіль-
на нація: кожен п’ятий 
мешканець України хоча 
б раз у житті змінював 
місце проживання на 
час тривалістю більше, 
ніж півроку. Про це, зо-
крема, свідчать резуль-
тати всеукраїнського 
дослідження щодо  мі-
граційних настроїв та 
«векторів руху» наших 
співвітчизників, котрі 
оприлюднила львівська 
соціологічна агенція 
«Фама».

Відтак, серед тих укра-
їнців, які протягом ос-
таннього року думали 
про зміну поточного міс-
ця проживання (15%), 
більшість вирушила б за 
кордон (13,4%). Значно 
менша частка опитаних 
замислювалась про пе-
реїзд у межах України 
(2,6%). А респонденти, 
налаштовані на зміну 
місця проживання в ме-
жах нашої країни, най-
частіше називали такі 
міста як Львів, Київ, Іва-
но-Франківськ, Харків. 

Більшість респонден-
тів із закордонними ам-

біціями тримають курс на 
Захід. У межах Європи 
– це такі країни як Поль-
ща (1,6%), Німеччина 
(1,5%), Чехія (0,8%), Іта-
лія (0,6%), Іспанія (0,5%), 
Великобританія (0,4%), 
Білорусь (0,4%), Нідер-
ланди (0,3%), Австрія 
(0,2%), Франція (0,2%), 
Швейцарія (0,2%), 
Швеція (0,1%), Бельгія 
(0,1%), Греція (0,1%), 
Норвегія (0,1%), Словач-
чина (0,1%), Угорщина 
(0,1%), Болгарія (0,1%), 
Молдова (0,1%), Фінлян-
дія (0,1%). Серед потен-
ційних мігрантів є також 
охочі перетнути Атланти-
ку та оселитись у Північ-
ній Америці – у Сполу-
чених Штатах Америки 
(1,2%) та Канаді (0,6%); 
у Південній Америці – в 
Бразилії (0,1%); у басей-
ні Карибського моря – на 
Ямайці (0,1%); у межах 
Африканського конти-
ненту – в Єгипті (0,1%).

На Схід готові податись 
значно менше респонден-
тів: на Північний Схід - у 
Росію (1,2%), в Середню 
Азію – Казахстан (0,1%).  

А південний напрямок 
еміграції представляють 
країни Близького Сходу, 
серед яких було вказано 
Туреччину (0,2%) та Із-
раїль (0,2%). 

 До речі, серед потен-
ційних емігрантів лише 
0,2% є «міграційними 
дауншифтерами», тобто 
готовими відмовитись 
від цивілізаційних благ 
великого міста й осели-
тись ближче до приро-
ди. Решта – «діти міст», 
тому  хочуть переїхати 
у більші агломерації. 
Дослідження також доз-
волило виявити цікаву 
закономірність: респон-
денти, які раніше зміню-
вали місце проживання 
на час тривалістю біль-
ше, ніж півроку, – значно 
мобільніші, аніж ті, що 
ніколи не переїжджали. 
Втричі більше респон-
дентів, що змінювали 
місце проживання, хо-
тіли б знову емігрува-
ти: 30,8% на противагу 
10,6% респондентів, що 
ніколи не змінювали 
місця проживання.

І.Галущак, Львів
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стор. підготувала Тетяна Белец - власкор газети «Міграція»

За даними ООН з початку АТО в зоні бойових дій загинуло 5 800 осіб, 14 595 отримали поранення

Губернатор Донецької області: Військового 
вирішення ситуації на Донбасі не існує

Олександр Кіхтенко вважає, що дипломатам потрібно працювати активніше.
Військового вирішення ситуації на Донбасі не існує. Про це заявив голова До-

нецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко.
«Події, які сьогодні відбуваються в Україні та Донецькій області зокрема вима-

гають позитивних дипломатичних рішень та участі світової громадськості. Ди-
пломати повинні добре попрацювати. Це можна зробити тільки шляхом мирних 
переговорів. Іншого шляху, військового, на разі немає. Він міг би бути раніше 
– через правильне планування і проведення спецоперації. Але сьогодні вже йдуть 
серйозні бойові дії, страждає мирне населення», – зазначив Кіхтенко.

Він підкреслив, що зараз необхідно виконувати Мінські домовленості і відвести 
важке озброєння на безпечну відстань.

«Це буде перший крок до стабілізації ситуації в регіоні, і не знадобиться нікого 
евакуйовувати, створювати коридори і так далі. Не повинні страждати і гину-
ти мирні люди, не повинна руйнуватися інфраструктура Донбасу», – повідомив 
Олександр Кіхтенко.

ukr.segodnya.ua

батьки відмовляються вивозити дітей 
з розбомбленої новотошківки

Г.Москаль привіз в розбомблену Но-
вотошківку подарунки для 15 дітей, які 
разом з батьками залишилися в селищі, 
яке майже повністю зруйноване в ході 
бойових дій. Про це повідомляє з по-
силанням на  прес-службу Луганської 
ОДА.

У селище Новотошківка на Бахмутці  
внаслідок обстрілів розбиті всі системи 
життєзабезпечення. Тут досі немає ні 
електроенергії, ні центрального тепла, 
ні водопроводу (воду вже починають да-
вати з боку сусіднього Світличного, крім 
того, йде відновлення електроенергії). 
Абсолютна більшість місцевих жителів 
виїхала з селища, проте близько трьох 
сотень людей все ще залишаються тут. 
Серед них і 15 дітей. Голова Луганської 

ОДА Геннадій Москаль привіз до Ново-
тошківки подарункові набори для дітей 
різного віку, в яких – солодощі, іграшки, 
навчальні приналежності тощо.

«Ми неодноразово просили тих бать-
ків, які залишилися виїхати разом з 
дітьми з Новотошківки, де відсутні 
нормальні умови для проживання, – 
говорить Г.Москаль. – Або дати дозвіл 
на вивезення дітей, яких візьмуть інші 
області України і забезпечать проживан-
ням, навчанням і продуктами за рахунок 
держави. Батьки категорично відмовля-
ються».

Після Новотошківки Г.Москаль побу-
вав на Бахмутці і передав для бійців 29-
го блокпосту продуктові набори.

ukr.segodnya.ua

теракт у Харкові

22 лютого в Харкові 
під час ходи активістів 
Євромайдану (акції в 
рамках річниці цієї по-
дії) був здійснений тер-
акт. Як повідомила СБУ, 
спрацював дистанційний 
вибуховий пристрій, за-
кладений на шляху про-
ходження колони акти-
вістів.

В результаті теракту 
загинули три людини, у 
тому числі, один з акти-
вістів місцевого Євро-
майдану Ігор Толмачов і 
підполковник МВС Ва-
дим Рибальченко. Біль-
ше десяти осіб отримали 
осколкові поранення різ-
ного ступеня тяжкості і 
були доставлені в міські 
лікарні і військовий гос-
піталь. З них четверо з 
важкими пораненнями.

У Харкові під час теро-
ристичного акту біля Па-
лацу спорту була викори-
стана протипіхотна міна 
з радіоуправлінням. Про 
це під час брифінгу по-
відомив прокурор Хар-
ківської області Юрій 
Данильченко.

«За попередніми дани-
ми експертів, вибухнула 
протипіхотна міна з раді-
оуправляючим пристро-
єм», – сказав Даниль-
ченко. За його словами, 
потужність вибухового 
пристрою становить 
близько 2 кг в тротилово-
му еквіваленті.

Прокурор відмітив, що 
на цей час призначено 
кілька експертиз, за ре-
зультатами яких буде 
встановлено, яким чином 
в дію було приведено 
пристрій, з якої відстані, 
тип міни та інше.

Данильченко зазначив, 
що на разі правоохоронці 
вивчають відеоматеріали 
з камер спостереження 
та відеореєстраторів ав-
томобілів.

У свою чергу заступник 
генерального прокуро-
ра України Володимир 
Гузир зазначив, що за-
кладка міни направленої 
дії сталася в проміжку з 
1:00 до 4:00 22 лютого, 
коли на вулицях було 
вимкнено освітлення.

news.liga.net

Підсумки зустрічі в Парижі 
міністрів МЗС «нормандської 

четвірки» 

Переговори глав МЗС «нор-
мандської четвірки» в Парижі 
були присвячені виконанню 
мінських домовленостей. 
У ході зустрічі дипломати з 
України, Франції, Німеччини 
та Росії закликали сторони 
конфлікту на Донбасі почати 
негайне відведення важкої 
техніки, а також забезпечити 
повний доступ спостерігачам 
ОБСЄ в усі райони на сході 
України.

Глави МЗС «нормандської 
четвірки» змогли домовитися 
про важливі технічні момен-
ти підтримки моніторингової 
місії ОБСЄ, заявив глава МЗС 
України Павло Клімкін.

«Ми змогли домовитися з 
приводу кількох технічних 
аспектів, включаючи важли-
ві аспекти про те, як підтри-
мати місію ОБСЄ, про те, як 

посилити можливості цієї 
місії, звичайно ж, підтриму-
ючи перемир’я і відведення 
військ. На жаль, політичного 
рішення про те, як ставитися 
до того, що сталося в Дебаль-
цеве, не було», - сказав він.

Глава МЗС Франції Лоран 
Фабіус за підсумками перего-
ворів в будівлі французького 
МЗС заявив, що глави МЗС 
«нормандської четвірки» 
звертаються до всіх сторін 
українського конфлікту з про-
ханням надати спостерігачам 
ОБСЄ повний доступ до всіх 
районах на сході України.

«Ми закликаємо всі сторони 
в повній мірі співпрацювати з 
ОБСЄ для повного виконання 
їх мандата, особливо, що сто-
сується робіт з моніторингу 
та верифікації процесу відве-
дення важких озброєнь », - за-

значив він.
Глава російського МЗС Сер-

гій Лавров зазначив, що на 
зустрічі в Парижі спочатку 
не планувалося підписувати 
жодних документів.

На думку Лаврова, його 
колеги розуміють, що необ-
хідно відводити озброєння в 
Донбасі, не чекаючи повного 
припинення вогню.

«Мої колеги, насамперед 
німецькі і французькі, ви-
словили думку про те, що 
найважливіше значення має 
не чекати, поки не буде жод-
ного пострілу, а починати 
відводити важкі озброєння. 
Розраховуємо, що після того 
як відведення важких озбро-
єнь завершиться, вже ніяких 
відмовок з приводу того, що 
потрібно почекати з вирішен-
ням політичних питань, по-

ставлених у заявах в Мінську 
12 лютого, не залишиться», 
- заявив глава російського 
МЗС.

При цьому міністр закор-
донних справ Росії підкрес-
лив, що була досягнута прин-
ципова домовленість про те, 
щоб країни «четвірки» яко-
мога швидше підтримали у 
Відні продовження мандата 
місії ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, що це була пер-
ша зустріч міністрів після 
досягнення лідерами країн 
«нормандської четвірки» до-
мовленостей щодо врегулю-
вання української кризи на 
саміті в Мінську 12 лютого.

У Мінську затверджено 
комплекс заходів, спрямова-
них на імплементацію верес-
невих Мінських домовлено-
стей та прийнята декларація 
лідерів України, Франції Ні-
меччини і РФ в підтримку 
цих заходів.

Також домовленості, перед-
бачають припинення вогню 
на сході України з 00.00 15 
лютого, а також відведення 
всіх важких озброєнь з укра-
їнської території та передба-
чено обмін і звільнення всіх 
заручників.

В той же час, проросійські 
бойовики продовжують об-
стрілювати позиції україн-
ських військових, а також 
захопили кілька нових насе-
лених пунктів.

ukr.segodnya.ua

П.Порошенко заявив, 
що силовикам 

вдалося запобігти 
теракту в одесі

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з 
главою Польщі Броніславом Коморовським повідомив, 
що спецслужбам вдалося уникнути теракту в Одесі.

«Спецслужбам вдалося запобігти теракту в Одесі», - 
заявив він.

Порошенко зазначив, що «наші вороги намагалися 
дестабілізувати ситуацію в Україні», здійснивши те-
ракт у Харкові в дні річниці Евромайдана. Він також 
повідомив, що винні в харківській події будуть сурово 
покарані, в рамках чинного законодавства.

«Ті, хто до цього причетний, отримають жорстку від-
січ! Винні будуть притягнуті до відповідальності», - 
заявив Порошенко.

ukr.segodnya.ua

з 15 лютого від початку набуття 
чинності мінських угод бойовики 

здійснили щонаймене 302 
обстріли позицій сил атО.
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Містечко з модульних будиночків для 
переселенців з Донбасу відкрилося у Харкові

— Ми біженці з міста 
Свердловська Луганської 
області, — розповідає  
господиня нового  по-
мешкання мати-героїня 
Ірина  Білинська. — Я 
виховала п’ятеро влас-
них дітей і четверо сиріт, 
які теж стали рідними. 
До Харкова приїхали 
торік у серпні, бо жити 
вдома було неможливо. З 
одного боку, нашу сім’ю 
переслідували, бо ми під-
тримували Україну, з ін-
шого — «гради» почали 
стріляти дедалі ближче 
до наших  домівок. Ми 

не стали чекати, доки щось 
трапиться.

Останньою краплею, за 
словами Ірини, стала роз-
мова з терористами опол-
чення, які неоднозначно 
заявили, що терпіти про-
українські настрої роди-
ни не стануть і якщо вона 
«не візьметься за розум, то 
пустять в «расход». Отож, 
каже мати-героїня, доки в 
Свердловську орудувати-
ме так звана ЛНР, додому 
не повернемось. Звичайно, 
шкода всього нажитого, 
адже довелося залишити 
не лише житло, а й речі, 

дачу з присадибною ділян-
кою, де вирощували овочі 
та фрукти для великої ро-
дини. 

Багатодітна родина Ірини 
Білинської зі Свердловська 
Луганської області житиме 
у містечку для переселен-
ців у Харкові. Фото автора-
Багатодітна родина Ірини 
Білинської зі Свердловська 
Луганської області житиме 
у містечку для переселен-
ців у Харкові. Фото автора

— Тепер намагаємося 
обживатися на новому міс-
ці, — розповідає Ірина. 
— Сім’я небагата, шахтар-

ська, тож спочатку найма-
ли на всіх однокімнатну 
квартиру в Харкові. Стар-
ші діти виросли, у них уже 
власні діти, тож ледве вти-
скалися на ночівлю. Тепер 
нас розселили у модульні 
будиночки. Забезпечили 
всім необхідним: меблями, 
посудом, холодильником. 
А головне — тут не лише 
тепло й сухо, а спокійно і 
тихо.

У сусідніх з Іриною Бі-
линською транзитних по-
мешканнях розкладають 
речі інші вимушені но-
восели. Поспілкуватися 
з ними та ознайомитися 
з умовами  проживання у 
день відкриття модульного 
містечка прибули  разом із 
представниками місцевої 
влади й віце-прем’єр-мі-
ністр — міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України Ген-
надій Зубко і посол Німеч-
чини в Україні Крістоф 
Вайль.

«Зовнішня агресія зму-
шує українців з Донбасу 
залишати домівки. Укра-
їнська влада і весь на-
род України роблять усе 
можливе, щоб полегшити 
страждання цих людей, 
щоб вони отримали змогу 
швидше повернутися до-
дому. Лише у жовтні-ли-
стопаді німецька сторона 
поставила в Україну мо-
дулі, а вже сьогодні люди 
заселяються в тимчасо-
ве житло», — сказав ві-

Багатодітна родина Ірини Білинської зі Свердловська Луганської області житиме 
у містечку для переселенців у Харкові. Фото автора

це-прем’єр-міністр.
Крістоф Вайль висловив 

підтримку українському 
народу. «Хто з нас ще рік 
тому міг подумати, що ми 
зіткнемося з агресією і 
викликами, які, як думали 
в Європі, вже давно по-
долано? Понад 800 тисяч 
українців були змушені за-
лишити свої помешкання 
на сході й у Криму. Вони 
втратили майже все, що 
мали. Багатьох з них при-
йняли родичі або друзі, 
інші знайшли притулок у 
державних або приватних 
установах. Це стало вели-
чезним виявом мобілізації 
сил приватних осіб, держ-
служб та неурядових ор-
ганізацій. Але Німеччина 
і Євросоюз не залишать 
вашу країну в цей важкий 
час. Прошу бачити в цьо-
му знак німецької солідар-
ності з Україною», — ска-
зав німецький посол.

Модульні будиночки, зве-
дені завдяки гуманітарній 
допомозі з Німеччини,  уже 
встигли прозвати будиноч-
ками Меркель.  Житимуть 
у них 84 сім’ї. Німецька 
сторона висловила поба-
жання, щоб направлення 
на проживання видавали 
передусім соціально неза-
хищеним сім’ям. Нині у 
містечко вже встигли за-
селитися майже сто осіб. 
Як повідомила заступник 
Харківського міського 
голови Світлана Горбу-
нова-Рубан, усі вони та 
решта мешканців  повинні 

Тетяна із чотирма 
дітками та старень-
ким дідусем приїхала 
на Волинь із Горлівки, 
що на Донеччині.

Через бойові дії на Сході жінка 
змушена була залишити окупо-
вану територію, покинути осе-
лю і шукати притулку в інших 
регіонах держави. Пригадую-
чи ті дні, багатодітна мати не 

може стримати емоцій. А коли 
говорить про знищенні будин-
ки, втрачені документи і відсут-
ність можливості спілкуватися 
із рідними, перед очима вкотре 
постає жахіття війни.

У родину вимушених пересе-
ленців працівники іваничівсько-
го райвідділу міліції завітали на 
гостину, аби підтримати і сло-
вом, і гостинцями.

– Одного разу ми вже виїж-
джали з міста, де відбувалися 

обстріли, але згодом свекруха 
захотіла повернутися додому, 
– розповідає Тетяна. – А через 
трохи, під час чергового обстрі-
лу, її серце не витримало. У нас 
не лишилося вибору і можливо-
сті жити на рідній землі, тому 
вирішили терміново переїжджа-
ти на безпечну територію.

У пошуках спокійного життя 
для своєї малечі жінка обрала 
Західну України. Багатодітна 
мама зізналася, що після пере-

гляду телепередач, які транслю-
валися російськими каналами, 
трохи переживала. Але, опинив-
шись на Волині, переселенка 
кардинально змінила думку про 
місцевих людей, котрі прийняли 
їх як рідних.

– Ми не почуваємо себе чужи-
ми, інколи навіть здається, що 
тут народилися і завжди жили. Я 
все життя дякуватиму небайду-
жим людям, котрі всіляко допо-
магають в облаштуванні побуту, 

приносять одяг і продукти, та 
буду молитися за їхнє здоров’я, 
– з хвилюванням у голосі розпо-
відає Тетяна.

Візиту правоохоронців у ро-
дину переселенців найбільше 
тішилася малеча, котра з неаби-
яким інтересом спілкувалася із 
чоловіками у формі та позувала 
перед об’єктивом фотоапарата.

СЗГ УМВС України
у Волинській області

будуть укласти договір на 
проживання строком на 
місяць, і в разі потреби 
зможуть його подовжу-
вати. Обслуговуватиме 
модульне містечко КП 
«Харківспецбуд», адже 
напередодні відкриття 
сесія Харківської місь-
кої ради прийняла його 
в комунальну власність 
міста.

ДОВІДКА «УК»
Містечко для внутріш-

ньо переміщених осіб у 
Харкові розташовано на 
майданчику площею 1,07 
гектара. Воно складаєть-
ся з 10 будинків квартир-
ного типу (100 житлових 
модулів), 3 гуртожитків 
(84 модулі), пральні (2 
модулі) й адміністратив-
но-господарського блоку 
(3 модулі).

Протягом листопа-
да-грудня 2014 року в 
Харківській, Дніпропе-
тровській, Запорізькій 
областях тривало спо-
рудження 7 транзитних 
містечок, наданих Укра-
їні як гуманітарна допо-
мога урядом Німеччини. 
Усього надійшло 1368 
модулів. Змонтовано 67 
десятимодульних бло-
ків, 20 — 27-модульних, 
4 — 28-модульних і 14 
— адміністративно-гос-
подарських. Ці будинки 
розраховано на 3488 осіб. 

____________________

Світлана Галаур 
ukurier.gov.ua

Волинські міліціонери взяли під опіку 
родину переселенців зі Сходу

Додому дороги немає 
Тут, по сусідству з Університетом внутрішніх справ, житимуть майже 400 сімей, які 

покинули рідні домівки через війну. Здебільшого це багатодітні родини, які знайшли 
прихисток у Харкові. Одна з таких зайняла аж три модулі, у кожному з яких є невели-
кі  спальня, їдальня та санвузол.
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Їжте частіше
Обов’язково снідайте, а про-

тягом дня їжте або перекушуй-
те не рідше ніж через 5 годин. 
Не допускайте великих перерв 
у їжі, ви краще контролюєте 
свій апетит: адже якщо дово-
дити себе до вовчого голоду, 
то будеш ковтати все підряд, 
забуваючи про будь-які пра-
вила. Регулярний прийом їжі 
страхує від надмірних стриб-
ків рівня цукру в крові. Про-
ведені дослідження показали, 
що сніданок дивно корисен 
для здоров’я: серед тих, хто 
щодня снідає, ожиріння і мета-
болічні розлади зустрічаються 
на 35-50% рідше, ніж у інших.

Їжте менше жирів
Замінюйте шкідливі жири 

корисними. Слід менше спо-
живати жирів, що містяться в 
м’ясі і незбираних продуктах,  
так званих насичених жирів, 
які сприяють інсулінорезис-
тентності (астеросклерозу). 
А «хороші» жири це ті які 
містить рослинна олія і риба, 
вони допомагають стабілі-
зувати рівень цукру в крові, 
оскільки перетравлюються по-
вільніше вуглеводів.

В одному з досліджень жінки, 
які прагнули знизити загальну 

жирність свого раціону, вияви-
ли, що найбільший ефект дає 
відмова від додавання жирів в 
їжу для смаку, наприклад, не 
мазати хліб вершковим мас-
лом, не класти його в карто-
плю чи макарони, а замінити 
його пісними сортами майо-
незу, сметани, соусів або об-
межитися приправами типу 
перцю або шніт-цибулі.

Вчіться розслаблятися
Стрес додає не тільки змор-

шок, але і цукру в крові. 
Вчіться позбавлятися від нер-
вової напруги за допомогою 
нескладних вправ і аутотре-
нінгу. При стресі виділяються 
певні гормони, які мобілізу-
ють організм, готуючи його 
до реакції боротьби або втечі. 
Зокрема, вони підвищують 
концентрацію глюкози в крові 
- адже в напруженій ситуації 
м’язам і нервовим клітинам 
потрібно більше енергії. Но-
вітні дослідження приводять 
до висновку: позбавляючись 
від стресу, можна знизити рі-
вень цукру, цей підхід ефек-
тивніше, ніж деякі ліки від 
діабету.

Позбутися стресу можна за 
допомогою медитації, глибо-
кого дихання, розслаблення 

м’язів, візуалізації та ін.
Слідкуйте за результатами
Стежачи за результатами, ви  

переконуютись у правильно-
сті обраного шляху або вчасно 
приймаєте заходи, якщо про-
грес уповільнюється або змі-
нюється регресом. Фіксуйте 
все, що ви робите для підви-
щення фізичної активності та 
оздоровлення харчування.

Частота перевірки рівня глю-
кози в крові залежить від кіль-
кох факторів. Скласти графік 
аналізів бажано з лікуючим 
лікарем. Якщо ви обходитеся 
без цукрознижуючих табле-
ток і інсуліну, а цукор трима-
ється в межах 5-7,2 ммоль/л., 
перевіряти його достатньо раз 
на два-три дні, вранці, до їжі. 
Можливо, ваш лікар вважати-
ме за потрібне робити аналіз 
ще і перед обідом, щоб знати, 
як змінюється рівень цукру 
в крові протягом доби. Якщо 
цей показник істотно вище 
7,2 ммоль/л., перевіряти його 
слід частіше. При використан-
ні інсуліну та/або цукрозни-
жувальних препаратів може 
знадобитися робити аналіз 3-4 
рази на день - перед кожним 
прийомом їжі і сном.

nashamama.com

Правила, дотримуючись яких 
можна знизити цукор в крові на 25%.

Глутамат натрію називаютьсучас-
ним легальним наркотиком. У на-
шій країні цю речовину дозволено 
додавати в усі продукти, а в Євро-
пі вже давно борються з цією до-
бавкою. Глутамат натрію цє білий 
порошок, який добре розчиняється 
у воді. Основне його призначення 
- посилення запаху і смакових яко-
стей страв. На сьогодні цю добавку 
можна зустріти в 50% магазинних 
продуктів, від чіпсів і сухариків 
закінчуючи м’ясними напівфабри-
катами. 

Глутамат натрію (Е-621) має дуже 
токсичні властивості, які сильно 
стимулюють клітини мізку. Якщо 
часто вживати їжу з підсилювачем 
смаку, то зміни в мозку можуть 
бути просто незворотні. Особли-
во медики настійно рекомендують 
утриматися від вживання продук-
тів з глутамат натрію дітям, підліт-
кам і вагітним.

Існує таке поняття, як залежність 
від глутамату натрію. Людині, яка 
часто вживає підсилювач звичайна 
їжа починає бути «прісною» і не 
смачною. З часом смакові рецепто-
ри перестають відчувати розмаїття 
смаків.

На тлі вживання глутамату, мо-
жуть розвинутися такі захворю-
вання, як астма, хвороби нирок і 
печінки, алергія, хвороби шлунко-
во-кишкового тракту, неврози, де-
пресивний стан.

Виробники часто щоб замаскува-
ти несвіжий продукт додають дану 
до нього цю речовину. Це відно-
ситься до вуличних фастфуду сум-
нівної якості.

Негативний вплив глутамату на-
трію було доведено в ході дослі-
джень Японського університету 
Хірасакі. При годуванні щурів під-
силювачем смаку, в кількості 20% 
сухої ваги від усієї споживаної їжі 
протягом 6 місяців, була виявлена 
втрата зору і витончення сітківки 
очей.

Алергічні реакції, найчастіше 
проявляються у вигляді висипки на 
обличчі.

Е-621 на сьогодні до дозволена 
добавка і поки є попит на продук-
ти, що містять її, виробники не 
припинять використовувати глу-
тамат натрию. Слід пам’ятати що 
продукти, які надають штучний 
смак, не принесуть користь.

Добавка Е621 відноситься до 
числа дозволених добавок, і, поки 
люди будуть купувати продукти 
з даною добавкою, виробники не 
припинять додавати її. Кожен має 
право сам вирішувати, якою їжею 
йому харчуватися. У цій ситуації 
можна тільки підкреслити, що міс-
тять глутамат натрію продукти не 
можуть приносити ніякої користі.

www.interesu.info

як зменшити цукор в 
крові без ліків?

Глутамат натрію в 
продуктах: як саме він 

шкодить здоров’ю?

Спосіб приготування:
Гриби помити, почисти-

ти і відварити в підсоленій 
воді до готовності. Поріза-
ти гриби на маленькі шма-
точки. З квасолі злити воду. 
У салатнику змішати ква-
солю, гриби і подрібнені 

горіхи.
Приготувати заправку. 

Для цього всі інгредієнти 
з’єднати і добре переміша-
ти. Влити заправку в салат, 
перемішати і посипати на-
різаною зеленню.

easy-cooking.com.ua

Інгредієнти: ква-
соля консервована 
червона: 1 банка, 
гриби: 150 г, горіхи 
волоські: 100г, 
зелень за смаком. 
Для заправки: 
оцет винний білий: 
1 ст. ложка,   олія 
пісна: 1/8 склянки, 
гірчиця: 1/2 ч. лож-
ки, сіль, перець.

З 23 лютого розпочався Великий піст!

Приготування: Гарбуз, яблука та моркву 
почистити і натерти на великій тертці. Дода-
ти мед, перемішати і залишити на пів години, 
щоб виділився сік. Начинку відтиснути, а сік 
злити в іншу посудину.

Соду погасити оцтом або лимонним соком і 
додати її в сік з начинки. Туди ж додати олію, 
борошно та сіль і вимісити м’яке еластичне 
тісто. Обгорнути його рушником чи харчовою 
плівкою і залишити на 40-50 хвилин.

Сформувати з тіста пиріжки, начинивши 
їх овочево-фруктовою сумішшю. Викласти 
пиріжки на форму, застелену пергаментним 
папером, змастити їх міцним солодким чаєм 
і випікати в духовці при температурі 180-190 
градусів 25-30 хвилин.

patelnya.com.ua

ПРиГОТУВАННя: 
Найкраще, готувати сам борщ у 

переддень, а вушка вже перед ве-
черею. 

Борщ готуємо “по-швидкому”. 
Буряк для борщу попередньо 
чистимо і натираємо на великій 
терці, заливаємо водою, додає-
мо почищені моркву, петрушку 
і розрізану навпіл цибулину. Ва-
римо це все на невеликому вогні, 
періодично знімаючи пінку. Піс-
ля закипання додайте горошинки 
перцю, лаврове листя і варіть до 

готовності моркви і петрушки. По 
тому, вимкніть і залиште борщ на-
стоятися на кілька годин чи на ніч 
у холодному місці.

Тоді борщ відціджуємо, дода-
ємо грибний відвар, засмажуємо 
і додаємо цибульку, повторно до-
водимо до кипіння, додаємо ли-
монний сік або оцет, досолюємо, 
доперчуємо. Подається борщ у 
гарячому вигляді з вушками в та-
рілці.

Вушка. Спершу для вушок від-
варюємо гриби. Гриби бажано 

брати білі. Сушені гриби попе-
редньо відмочуємо протягом кіль-
кох годин у воді, а якщо замороже-
ні, то просто відварюємо. До білих 
грибів можна додати і звичайних 
печериць, щоб начинки вийшло 
троха більше. Смачний відвар 
із грибів буде використаний для 
борщу.

Начинка для вушок. Гриби від-
цідити, змолоти на м’ясорубці. 
Цибулю подрібнити і пісмажити 
на олії. Окремо висмажити гриби, 
щоб випарувалася волога, тоді до-

дати до них цибулю, сухарі, сіль та 
перець. Цим фаршем будемо начи-
няти вушка.

Тісто на вушка – це те саме ті-
сто, що й на пісні вареники. На 1 
скл. борошна беремо 60-70 г води 
і дрібку солі. Замішуємо тісто і лі-
пимо вушка формою, як пельмені. 
Відварюємо, відціджуємо, викла-
даємо на дошку, щоб стекли.

При бажанні можна додати до 
борщу з вушками ще й часник. 

Смачного!
easy-cooking.com.ua

Інгредієнти: борошно: 3 склянки, 
олія: 1/2 склянки, сода: 1/2 ч. ложки,    
сіль: 1/2 ч. ложки, гарбуз: 300 г., 
морква: 2 шт., яблука: 2 шт., мед: 
2 ч. ложки.

Пісний борщ із вушками
Інгредієнти: На бОрщ (на 3 літри води): 3-4 буряки, морквина, 
корінь петрушки, 2 цибулини (1 для варіння, 1 – для засмажки), по 
2-3 горошки чорного та духмяного перцю, 1-2 лаврових листки, 
сіль, грибний відвар від начинки для вух, оцет або лимонний сік (1-2 
ст.л. за смаком).ВУшКа: тісто як на вареники, 50-70 г сушених 
грибів,олія для смаження, 2 ст.л. сухарів, сіль, перець.

 Пиріжки 
“ноктюрн”

 Салат з червоної квасолі



Спортивні новини 15№(02) 156,
лютий 2015

Президент «Динамо» 
поки не знає, кого буде 
підтримувати на виборах 
глави українського фут-
болу

Президент київського 
«Динамо» Ігор Суркіс у 
програмі «Великий фут-
бол» на каналі «Футбол1» 
висловив свою думку з 
приводу висунення кан-
дидатури власника «Дні-
пра» Ігоря Коломойсько-
го на пост глави ФФУ:

- Нікому не буду відда-
вати перевагу. Я не бачив 
їх програми. Якщо мене 
запросять на конгрес, як 
президента «Динамо», я 
послухаю, і тоді мої сим-
патії будуть на тій чи ін-
шій стороні.

Також Ігор Михайлович 
прокоментував можли-
вий конфлікт інтересів 

Суркіс про вибори президента 
ФФУ: «Знову розмови про 

конфлікт інтересів»

АНДРІй ВОРОНІН ЗАВЕРшиВ 
КАР’ЄРУ ФУТБОЛІСТА

Колишнього гравця 
збірної України заму-
чили травми

 Екс-нападник збір-
ної України Андрій 
Воронін прийняв рі-
шення повісити бутси 
на цвях.

«Важко говорити 
про це, але я закін-
чую професійну 
кар’єру футболіста. 
Це рішення далося 
мені нелегко, прийня-
ти його допомогли 
найближчі люди на 
сімейній раді, а також 
серйозна розмова з моїм 
менеджером», – зізнався 
футболіст.

Агент 35-річного фут-
боліста Андрій Головаш, 
який працював з ним 20 
років, розповів про при-
чини такого рішення.

«У вересні 2013 року, 
під час гри московського 
«Динамо» проти «Рубі-
на» в Казані Андрій отри-
мав у зіткненні сильний 
забій області шиї і був 
замінений. Лікарі клубу 
спочатку хвилювались за 
кадик гравця, але з ним 
все, на щастя, виявилося 

в порядку. Воронін при-
скорено готувався до на-
ступних ігор, і ніхто не 
звернув уваги на шийний 
відділ хребта. А вже в ли-
стопаді у Андрія почали-
ся пекельні болі, відняло 
руку, йому стали робити 
блокади. 9 грудня 2013 в 
результаті операції в Же-
неві Вороніну був вида-
лений диск шийного від-
ділу хребта і поставлений 
штучний.

Ми неодноразово кон-
сультувалися з лікарями 
на предмет можливості 
продовження кар’єри. 
Більше того, один з клу-

бів, який хотів бачити 
Андрія в своїх рядах, 
спеціально контакту-
вав з доктором, який 
робив йому операцію. 
Але ніхто не брався га-
рантувати відсутність 
наслідків або давати 
якісь прогнози раніше, 
ніж через рік після хі-
рургічного втручання. 
Буду відвертим, іноді я 
й сам стримував мож-
ливі переходи, оскіль-
ки розумів, що це 
ризик. А ризикувати 
здоров’ям у віці, коли 

кар’єра відбулася і все 
всім давно доведно, вва-
жав дурістю», – розповів 
Головаш.

За свою кар’єру Во-
ронін встиг пограти в 
таких клубах як «Бо-
руссія» (Менхенглад-
бах), «Майнц», «Кельн», 
«Байєр», «Ліверпуль», 
«Герта», «Динамо» (Мо-
сква) і «Фортуна».

У складі збірної України 
Воронін провів 78 поє-
динків і забив вісім голів. 
Брав участь у ЧС-2006 і 
Євро-2012.

sport-ukr.segodnya.ua

20-річна біатлоністка 
Анастасія Меркушина 
здобула першу в кар’єрі 
перемогу на міжнародно-
му рівні, завдяки чистій 
стрільбі взявши золото в 
спринті, передає ЛІГАБіз-
несІнформ. 

Сумчанка Анастасія 
Меркушина, яка дебю-
тувала в Кубку світу з 
біатлону, за підсумками 
спринтерської гонки ста-
ла володаркою головного 
призу чемпіонату Європи 
серед молоді.

Так, сьогодні вранці в 
естонському Отепя вона 
без єдиного промаху про-
йшла дистанцію 7,5 км, і в 
перший раз в кар’єрі під-

нялася на вищу сходинку 
п’єдесталу в особистих 
гонках європейських чем-
піонатів.

Також на подіум могла 
піднятися і Юлія Жура-
вок, колега Меркушиної 
по команді, однак промах 
на стрільбі стоячи відки-
нув її на 6-е місце. 

Нижче - результати при-
зової трійки і всіх укра-
їнських біатлоністок на 
чемпіонаті Європи серед 
юніорок в спринті (дис-
танція 7,5 км): 

1. Анастасія Меркушина 
- (0) 21’56,3» 

2. Дуня Здуц (Австрія) - 
(0) +5,4» 

3. Ульяна Кайшева (Ро-

сія) - (1+1) +12,9» 
6. Юлія Журавок - (0+1) 

+36,4»
 10. Марія Кручова- 

(0+1) +1’53,0» 
28. Анастасія Нечипо-

ренко- (1+2) +2’59,0».
fakty.ictv.ua

20-річна біатлоністка 
принесла Україні золото

між президентом ФФУ і 
президентом клубу в одній 
особі:

- Звичайно, буде. Знову 
розмови про конфлікт ін-
тересів. Але він вже буде 
пов’язаний не з клубом ки-
ївське «Динамо», а з «Дні-
пром». Але це його вибір. 
Якщо він прийняв таке 

рішення – може боротися 
за цю посаду, якщо вона 
йому потрібна.

Я вважаю, що на сьо-
годнішній день, якщо ми 
довго говорили, що пре-
зидент повинен бути не-
залежним, значить так і 
повинно бути.
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Лига Европы 1/16 финала 

19.02.2015
Ольборг 1:3 Брюгге
Торино 2:2 Атлетик
ПСВ 0:1 Зенит
Днепр 2:0 Олимпиакос
Вольфсбург 2:0 Спор-
тинг Л
Янг Бойз 1:4 Эвертон
Трабзонспор 0:4 Наполи
Рома 1:1 Фейенорд

Ливерпуль 1:0 Бешикташ
Вильярреал 2:1 Заль-
цбург
Андерлехт 0:0 Динамо М
Селтик 3:3 Интер
Генгам 2:1 Динамо К
Тоттенхэм 1:1 Фиорен-
тина
Аякс 1:0 Легия
Севилья 1:0 Боруссия М

Лига чемпионов
1/8 финала

Ювентус 2:1 Боруссия Д
МанСити 1:2 Барселона

Арсенал 1:3 Монако
Байер 1:0 Атлетико
Анонс 11.03.2015

Шахтер встретиться 
с Баварией

Завдяки успішному ви-
ступу на турнірі WTA 
Premier 5 в Дубаї укра-
їнка Катерина Козлова 
піднялася на 23 позиції і 
поставила персональний 
рекорд – 109-й рядок у 
світовому рейтингу. Те-
пер Катя – третя ракетка 
України.

Новий рейтинг тенісисток: 
українка Козлова – з рекордом

Кращими все ще залиша-
ються харків’янка Еліна 
Світоліна – 27-ме місце 
(-1) та Леся Цуренко -92-
ге (-1).

На цьому тижні Марина 
Заневська посідає 131-шу 
позицію (-4), Юлія Бей-
гельзімер – 152-гу (+7), 
Катерина Бондаренко – 
177-му (+4), а Анастасія 
Васильєва – 192-гу.

Новий особистий рекорд 
також в активі 19-річної 
Валерії Страховий, впер-
ше увійшла в топ-400 сві-
тового рейтингу (395-й 
рядок).

Кращими серед українок 
у парному розряді є Ольга 
Савчук (57), Людмила Кі-
ченок (62) і Надія Кіченок 
(77).

Топ-10 рейтингу WTA 
від 23 лютого:

1 (1). Серена Вільямс 
(США) – 9592 очка

2 (2). Марія Шарапова 
(Росія) – 8210

3 (4). Сімона Халеп (Ру-
мунія) – 6571

4 (3). Петра Квітова (Че-
хія) – 6395

5 (5). Кароліна Возняцкі 
(Данія) – 4730

6 (6). Ана Іванович 
(Сербія) – 4425

7 (7). Ежені Бушар (Ка-
нада) – 4365

8 (8). Агнешка Радван-
ська (Польща) – 4025

9 (9). Катерина Макаро-
ва (Росія) – 3420

10 (10). Андреа Петко-
вич (Німеччина) – 3150.
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Український боксер в 
США провів свій шо-
стий поєдинок на Про-
фесcиональное рингу

Перспективний укра-
їнський боксер першої 
середньої ваги колишній 
«Український отаман» 
Іван Голуб в понеділок 
провів свій шостий поє-
динок на професійному 
рингу. В американсько-
му місті Аллентаун Го-
луб за очками переміг 
місцевого боксера Деві-

Іван Голуб за очками переміг
боксера з сьомої сотні рейтингу

да Лопеса. Cудьі віддали 
перевагу Голубу у всіх 
шести раундах. Рахунок 
записок: тричі 60:54. Ця 
перемога стала шостою 
поспіль для українця на 
профі-рингу.

Втім, рівень суперни-
ка Івана Голуба залишає 
бажати кращого. Лопес 
провів 19 боїв і 12 з них 
програв, а три звів вні-
чию, перемігши лише чо-
тири рази.
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Футбольний клуб «Чор-
номорець» і торгова компа-
нія «Euphoria Trading Fze» 
(Об’єднані Арабські Емі-
рати) підписали договір 
про надання компанії ста-
тусу спонсора ФК «Чор-
номорець» до кінця сезону 
2014/2015 рр. Фінансова 
складова спонсорського 
контракту є конфіденцій-
ною.

Поява нового спонсора 
прокоментував генераль-
ний директор клубу Сергій 
Керницький:

- У нинішній непростий 
для всієї країни і для фут-
болу, зокрема, час, важли-
вий, насамперед, сам факт 
наявності меценатів та їх 

готовність інвестувати фі-
нансові ресурси в розвиток 
і підтримку спорту. Рішен-
ня про незначний термін 
угоди прийнято сторона-
ми свідомо і пов’язано з 
необхідністю подальшого 
визначення перспектив і 
умов співпраці, з ураху-
ванням розвитку фінансо-
во-економічної ситуації в 
Україні і в Одеському ре-
гіоні.

При цьому ФК «Чорно-
морець» завжди відкритий 
до будь-яких партнерським 
пропозиціями з боку по-
тенційних спонсорів і ре-
кламодавців на максималь-
но взаємовигідних умовах.

Тим не менш, хочу ще 

раз звернути увагу на те, 
що головні спонсори та 
інвестори клубу, – це, на-
самперед, вболівальники, 
одесити і гості нашого мі-
ста. Приходячи на стадіон, 
купуючи квиток або або-
немент, сувенірну продук-
цію, користуючись іншими 
послугами, що надаються 
на стадіоні – ви підтриму-
єте улюблену команду, на 
гребені яких би хвиль її 
не приносили спортивна 
доля. Тим самим ви роби-
те головний і неоціненний 
внесок у збереження ко-
манди і закладаєте фунда-
мент її подальшого розвит-
ку.
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Новим спонсором «Чорноморця» 
стала компанія з ОАЕ
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МІГРАЦІЯ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. 
Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. 
Кассир.
По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 
13. Тархун. 15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

ВОПРОСЫ: 
По горизонтали:  3. Военнослужащий, протирающий 
штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним 
именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная се-
ренада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя «зачистка». 
19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите с бюрокра-
тического языка: «Информация, неадекватно отражающая 
факты». 22. Не вполне почетный эскорт. 25. «Бриллианто-
вый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. Посинев-
шая малина. 28. Магазинный чекист. 
По вертикали: 1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони 
с верблюдом. 2. «Если человек ..., то это надолго!». 4. Пло-
хой плясун, которому мешает часть тела. 5. Совсем спо-
койный город. 6. Чашечно-тарелочная «семья». 10. Место 
под Москвой, нашедшее свое место в истории Франции. 
12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Че-
ловек в изношенной одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по 
выведению икса на чистую воду. 17. «Двойня» от судовер-
фи. 20. То, на что должна позвонить девочка-тинейджер 
(песен.). 23. Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду воз-
ить. 24. От него может заболеть и человек, и компьютер.

ГОРОСКОП
на березень 2015 року 

Спокій, яким володіють Риби, дуже знадо-
биться їм на початку березня. Саме в цей 
час зірки обіцяють вам «бурю» в ваших 
стосунках. Проте, щоб не трапилося, ви по-
винні тримають себе в руках і залишатися 
зібраним. Саме така поведінка допоможе вам 
знайти вихід кращим чином.

Для Водоліїв прогноз сприятливий. Цей час 
дуже підходить для експериментів з зовніш-
ністю. Особисте життя не буде бурхливим. 
Проводьте вільний час з людьми, які вас 
люблять – від них ви отримуєте енергію. 
Сміливо діліться з близькими всім, що вас 
хвилює, вони підкажуть вірний вихід.

Якщо у Козерога відбуваються постійні 
сварки з партнером, то березень добре підхо-
дить для вирішення цих проблем. Не бійтеся 
зізнатися собі, якщо розлюбили свого обран-
ця. Закриваючи очі на проблему, ви не поз-
бавляєтеся від неї, а всього лише відсуваєте 
рішення на невизначений період часу. 

Зараз Стрільці бадьорі і енергійні, це зна-
добиться Вам у березні. По роботі – мож-
ливе збільшення службового навантаження 
без змін в оплаті. Не нарікайте і винагорода 
прийде вже в наступному місяці. Якщо ваше 
житло вимагає ремонту, то займіться ним і ви 
відчуєте задоволення від виконаної роботи.

Зірки попереджають Скорпіонів про мож-
ливість інфекційних захворювань на початку 
місяця. Щоб цього не сталося, дотримуйтесь 
уважно правил гігієни, стежте за харчуван-
ням. Можливі любовні розчарування в сере-
дині місяця. Причина буде критися у вашій 
поведінці. Можливо, ви надто нав’язливі.

Везіння, яке просто «переслідувало» вас в 
лютому, не відступить і в березні. На роботі 
наполягайте на підвищенні оплати, просить 
про просування по службі. В особистому 
житті сімейних терезів все злагоджено, са-
мотні матимуть знайомство, особливу увагу 
зверніть на Водоліїв і Близнюків.

Якщо є щось, що Діва тримаєте під контр-
олем вже тривалий час, відпустіть це, і про-
блема вирішитися без вашої участі. Особисте 
життя порадує. Діви-одинаки мають шанси 
для знайомства з приємною людиною. Але 
не зав’язуйте дружби або романтичних сто-
сунків зі Стрільцями або Овнами.

Складність ситуації складається з особистого 
ставлення до неї. Гороскоп закликає Львів 
не приймати те, що відбувається близько до 
серця і дивитися на все крізь окуляри об’єк-
тивності. Залишаючись розсудливими, ви 
зрозумієте, що навіть саме серйозна подія у 
вашому житті дурниця на тлі світових подій.

Ракам варто поставитися уважніше до здо-
ров’я. Зірки попереджають про погіршення 
самопочуття, можливо без причини. Вико-
нуйте звичайні рекомендації щодо ведення 
здорового способу життя і ви поправите ваше 
здоров’я. Крім того будьте уважні в пово-
дженні з електро - та побутовими приладами.

Близнюкам потрібно добре попрацювати  це 
принесе непогані результати. Ви давно вже 
на хорошому рахунку у вашого начальства. 
Не соромтеся просити додаткову роботу. 
Таке завзяття буде оцінено по заслугах в ко-
роткостроковому періоді, а на довший термін 
ви забезпечите хороше ставлення до себе.

У березні тельці можуть налагодити сімейне 
життя та розпалити сімейне вогнище. Якщо 
Ви давно заміжні освіжите ваші почуття. 
Одинокі Тельці ваша доля рядом. Будьте 
пильні не пропустіть саме «вашої» людини. 
На роботі Тельців очікує стабільність, це 
саме те, що вам зараз потрібно.

Для Овна березень час для починання та за-
вершення справ. Всі ідеї, які давно чекають, 
можна здійснити зараз. Йдеться про робочі 
та особисті справи. Будьте сміливішими на 
службі, іноді ваша скромність заважає. Пі-
діть на зближення з колегами. Укріплення 
зв’язку дасть результати вже до кінця місяця.

Балух В.С. – Почесний голова 
Благодійного фонду ім.Калнишевського, 
Васьков П.А. - Начальник Управління за-
безпечення діяльності керівництва Держав-
ної міграційної служби України та зв’язків з 
громадськістю; 
Волкова Л.В. - начальник Управління зв’яз-
ків із громадськістю МВС України;
Завальнюк В.В. -  рeктор Національного 
університету «Одеська юридична акаде-
мія», депутат Одеської обласної ради, 
кандидат юридичних наук, професор; 
Кобилянський В.А. - Генеральний дирек-
тор РСК «Капітан»;
Лібанова Є.М. - академік НАН України, 
доктор економ. наук, професор, директор 
інституту демографії та соціальних дослі-
джень ім. М.В. Птухи;
Малиновська О.А. - головний науковий 
співробітник  Національного інституту стра-
тегічних досліджень, доктор наук з держав-
ного управління; 
Микитенко Є.В. -  начальник ГУ ДМС Украї-
ни в Донецькій області;
Наливайко Б.О. - начальник Управління 
ДМС України в Вінницькій області;
Науменко Н.М. - Директор Департаменту у 
справах іноземців та осіб без громадянства;
Нікітіна Т. В. - Заступник Голови ДМС 
України.
Нишпор О.П. - начальник Управління по 
роботі з іноземцями, дізнання та адміні-
стративного впровадження Адміністрації 
Держприкордонслужби України, гене-
рал-лейтенант.
Позняк О.В. - зав відділу міграційних 
досліджень інституту демографії та соці-
альних досліджень ім.В.М. Птухи, кандидат 
економічних наук; 
Попок А.А. – віце-президент Національної  
академії державного управління при Прези-
дентові України, доктор наук з державного 
управління;
Радутний С. І. - Голова Державної 
міграційної служби України;
Сергієнко Ю. В. - Перший Заступник 
Голови ДМС України;
Скіртач Ю.І. - начальник Управління ДМС 
України в Луганській області;
Супруновський І.П.- Головний редактор 
газети “Міграція”
Цуркан Т.Ю. - Начальник ГУ ДМС України в 
Одеській області
Швачко В. А. - Генеральний директор Дер-
жавного підприємства «Документ».

Редакційна колегія газети «Міграція»

Фарбоване коромисло через річку зависло.

У хатах прозорих всі вони живуть,
Можеш ти їх бачить, та не можеш чуть.

Чим більше з неї береш, тим більше вона 
стає.

Сидить дівчина в темниці, а коса на вулиці.

Є шапка, але немає голови; є нога, але без 
черевика.

Які ноги заввишки, такий ніс завдовжки.
Хату на хаті має, всім жабам рахунок 

знає.

Мене п’ють, мене ллють, усім потрібна я. 
Хто я така?

(Веселка)

(Яма)

В
ід

га
да

йК
А

!

(Морква)

(Риба)

відновлено як православний. 
У той час монастирський ан-
самбль складався з трьох пе-
черних церков: Усікновення 
голови Іоанна Предтечі, Пара-
скеви П’ятниці й Антонія Пе-
черського.

Церкви Іоанна Предтечі 
та Параскеви П’ятниці були 
розміщені у двох суміжних 
ґротах зі складною в плані 
конфігурацією та з’єднані про-
ходом. 1848 року до церкви 
Іоанна Предтечі прибудували 
приділ, верхній ярус якого був 
за дзвінницю. Поруч з цими 
церквами була розташована 
ґрот-церква Антонія Печерсь-
кого (1894).

В кінці XIX ст. печери були 
закриті новою парафіяльною 
церквою святого Миколи — 
двоповерховою квадратною 

Монастир розташований на 
скельній терасі 90-метрової 
гори, що височіє над Дністром 
на його лівому березі, біля села 
Лядова.

За переказом, заснований 
1013 року святим Антонієм 
Печерським, який вертався з 
Афону й Царгороду до Києва. 
Він нібито сам собі вирубав у 
скелі келію, яка й досі носить 
його ім’я (це місце є особливо 
шанованим у монастирі; його 
зовнішній вигляд залишається 
незмінним протягом остан-
нього тисячоліття). В пам’ять 
про нього в монастирі є також 
«Антонієве джерело».

Перша літописна згадка про 
монастир належить до 1159 
року (розповідь про похід князя 
Івана Берладника на Пониззя).

Після турецького завоюван-
ня Поділля (1672) монастир 
на 27 років призупинив своє 
існування. Після вигнання 
турків на території монастиря 
були освячені дві нові скельні 
церкви — Усікновення голо-
ви святого Іоанна Предтечі і 
Святої Великомучениці Пара-
скеви П’ятниці.

У XVIII ст. монастир прийняв 
унію і належав василиянам. 
Його закрили 1745 року.

У XIX ст. монастир 

Святі місця України
Свято-Усікновенський скельний чоловічий 

монастир XI століття,  Вінницька обл., 
Могилів-Подільський р-н, с. лядова

спорудою з низьким восьми-
гранним верхом.

У ті часи монастир славився 
стародавньою чудотворною 
іконою «Віднайдення голови 
Іоанна Предтечі».

У 1930-х роках головні 
монастирські церкви зруйнува-
ли і сплюндрували більшовики. 
Частину монастирських книг 
та ікон передали церкві села 
Слобода-Яришівська, а части-
ну їх (в тому числі унікальні 
ікони, написані на цинкових 
пластинах київським художни-
ком Дудкевичем) було розкра-
дено і безповоротно втрачено.

1998 року монастир 
відновила група ченців 
Почаївської лаври.

Околиці монастиря славлять-
ся джерелами цілющої води.

uk.wikipedia.org

(Гриб)

(Лелека)

(Вода)


