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Інавгурація Президента України Володимира Зеленського
20 травня 2019 року у Верховній Раді України склав присягу новий глава держави – В.Зеленський. Президент анонсувал нову епоху. І вже визначився з першочерговим завданням на посаді.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на
cході країни та повернення українських Криму й Донбасу є головними пріоритетами його команди. Про це він сказав у своїй інавгураційній промові під час
урочистого засідання парламенту. Президент України Володимир Зеленський
оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.
Позачергові вибори до ВРУ відбудуться 21 липня 2019 року. В. Зеленський
оголосив про перші кадрові укази:
Начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил
України призначено Р. Хомчака, Главою Адміністрації Президента України –
А.Богдана, Першим помічником Президента України – С.Шефіра, Першим заступником Глави Адміністрації Президента України – С.Трофімова, Заступником Глави Адміністрації Президента України – Ю.Костюка; Заступником
Глави Адміністрації Президента України – Р. Рябошапки, Заступником Глави Адміністрації Президента України – В.Пристайко, Заступником Глави
Адміністрації Президента України – К.Тимошенка, Помічником Президента України – А.Єрмака, Радником Президента України – Представником
Президента України у Верховній Раді України – Р. Стефанчука, Радником
Президента України – М.Федорова, Представником Президента України у
Кабінеті Міністрів України-А.Геруса, Першим заступником Голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби
безпеки України – І.Баканова; Заступником Глави Адміністрації Президента України - В.Пристайка; Уповноваженим Президента України з питань
реабілітації учасників бойових дій – В.Свириденка.; Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю – В.Сушкевича.
president.gov.ua

Голова Міграційної служби провів робочу зустріч з
головним редактором газети «Міграція»

Міжнародна співпраця Державної міграційної
служби України як складова зростання
міжнародного авторитету України

Відбулася робоча зустріч Голови Державної міграційної служби
України Максима Соколюка з Іваном Супруновським – членом Колегії ДМС та головним редактором
газети «Міграція», яка на своїх
сторінках висвітлює міграційну тематику і діяльність територіальних
органів ДМС.
Під час зустрічі Максим Соколюк
привітав Івана Супруновського з отриманням сучасного паспорта громадянина України – ID-картки та
подякував головному редактору і
редакції газети «Міграція» за плідну співпрацю. Також вони обговорили перспективи подальшого співробітництва Міграційної служби та
видання.
dmsu.gov.ua

Сучасний світ відзначається тим, що
в ньому практично не існує держав, які
не мають відносин зі своїми сусідами
та іншими міжнародними партнерами.
Така співпраця має багато різних форм,
методів і напрямів як через дво- та багатосторонні відносини із відповідними
державними органами, так і за допомогою міжнародних організацій урядового
та неурядового характеру тощо.
Це стосується й України, де одним
з органів, який представляє країну на
міжнародній арені з питань міграції, є
Державна міграційна служба Україна.
Так, відповідно до підпункту 32 пункту
4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360 «Про
затвердження Положення про Державну
міграційну службу України, ДМС, згідно
Початок, продовж. на стор. 10
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Міграційна служба поширює український досвід у
запровадженні біометричних документів

Делегація Державної міграційної
служби України на чолі із Головою ДМС Максимом Соколюком
бере участь у конференції щодо
безпечної ідентифікації «Secure
Identification – 2019», яка відбувається у місті Рига, що у Латвійській Республіці.
Загалом, під час конференції
учасники розглянуть питання
безпечної ідентифікації, ознайомляться з досвідом різних країн у
питаннях запровадження успішних ID-проектів, біометричної

ідентифікації, сучасних технологій цифрової персоналізації та іншими біометричними інноваціями
у сфері біометричної верифікації
громадян.
Крім того, планується обговорити існуючі проблеми та тенденції
з їх вирішення, а також новітні
підходи до виготовлення багатофункціональних ідентифікаційних
документів, серед яких і документи для виїзду за кордон. Йдеться,зокрема, про їх безпечний та захищений друк, а також пов’язані

із ним питання запобігання шахрайським діям під час ідентифікації документів та відповідного
прикордонного контролю.
Українська делегація в ході конференції представить учасникам
заходу досягнення України у запровадженні біометричних документів, а також власний досвід
ідентифікації осіб, запровадження систем управління біометричною ідентифікацією та верифікацією.
dmsu.gov.ua

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Начальника УДМС України
у Вінницькій області
Бориса Олександровича
Наливайка

Начальника Управління
комунікацій та електроних
сервісів ДМСУ
Сергія Олександровича
Гунька

Начальника УДМС України
у Чернівецькій області
Віталія Миколайовича
Вербицького

З ЮВІЛЕЄМ
Начальника УДМС України
у Волинській області
Івана Євгеновича
Войцешука

Бажаємо Вам міцного здоров`я, миру, злагоди та нових успіхів у вашій
професійній діяльності!

З 1 липня зміниться вартість оформлення
біометричних документів

Урядом ухвалено нові суми вартості адміністративних
послуг при оформленні паспорта громадянина України
(ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду
за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків згаданих документів.
Вартість оформлення документів вперше зросла з 2016
року і за підрахунками експертів таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на
близько 200 млн грн, які буде спрямовано зокрема на виконання програм місцевого значення.
Відповідно до внесених змін, з 1.07.2019 нові суми адміністративного збору складатимуть:
При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) – 345
грн (126 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість
бланка), раніше 279 грн.
При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) – 471
грн (252 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість
бланка), раніше 366 грн.
При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) – 682 грн (352 грн вартість адмінпослуги та
330 грн вартість бланка), раніше 557,32 грн.
При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих
днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав*) –
1034 грн (704 грн вартість адмінпослуги та 330 грн

вартість бланка), раніше 810,32 грн.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус», гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на
1 січня календарного року. При цьому кошти, отримані
як частина адміністративного збору, спрямовуються до
місцевих бюджетів.

Комунікаційники міграційної
служби вдосконалили
професійні навички

У Києві відбувся щорічний семінар для комунікаційників міграційної служби з усіх регіонів України.
Навчання для колег організовували та провели працівники Управління комунікацій та електронних сервісів ДМС.
Розпочався семінар з приємної події: представники
11 областей отримали відомчі нагороди за сумлінне
виконання професійних обов’язків, оперативне реагування на проблемні питання, які порушуються громадянами, та плідну працю у висвітленні діяльності
Державної міграційної служби у засобах масової інформації.
У перший день семінару комунікаційники ДМС
вдосконалили свої теоретичні та практичні знання і
навички під час роботи у соціальній мережі Facebook,
проаналізували проведені за півроку інформаційні кампанії (#ID_це_просто, #Безпечна_міграція та
#Вибори_Президента_України) та обмінялися досвідом щодо проведення комунікацій із представниками
громадськості та ЗМІ на регіональному рівні.
Під час другого дня навчань колеги обговорили інформаційне наповнення офіційного веб-сайту ДМС
і особливості електронних сервісів, а також ознайомилися з вимогами до інформаційного та фотонаповнення веб-сайту.
Також у ході семінару відбулася зустріч комунікаційників ДМС з членом Колегії ДМС, головним редактором газети «Міграція» Іваном Супруновським,
який проінформував присутніх про роботу газети
за 2018-2019 рр., а також вручив подяки за плідну
співпрацю головним спеціалістам із зв`язків з громадськістю та ЗМІ: Каряці Світлані Миколаївні (ГУ
ДМС України в Дніпропетровській області), Кожухарю Анатолію Веніаміновичу (УДМС України у Вінницькій області), Поштак Ользі Євгенівні (ГУ ДМС
України в Закарпатській області), Захаровій Інні Володимирівні (УДМС України у Кіровоградській області), Терещенко Наталії Сергіївні (УДМС України у
Полтавській області), Бойко Ірині Василівні (УДМС
України у Тернопільській області), Кікнадзе Гагі
Сергійовичу (ГУ ДМС України в Харківській області), Квятковській Лілії Едуардівні (УДМС України у
Хмельницькій області), Мартинюк Марині Анатоліївні (УДМС України у Чернівецькій області), Запорожцю Олександру Івановичу (ГУ ДМС у Донецькій
області), Ванжулі Іванні Ігорівні, завідувачу сектору
організаційної роботи УДМС України у Чернігівській
області.
dmsu.gov.ua
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Вручення подяки за плідну співпрацю з газетою «Міграція»
головному спеціалісту із зв`язків з громадськістю та
ЗМІ Захаровій Інні Володимирівні (УДМС України у Кіровоградській області) .

У територіальних міграційних службах України

Новим очільником ГУ ДМС у Львівській області
призначено Лідію Леонідівну Котеляк

Згідно з результатами конкурсу та
наказом Голови ДМС М.Соколюка,
очільником Головного управління
Державної міграційної служби у
Львівський області призначено державного службовця І рангу Лідію
Леонідівну Котеляк, котра є однією з
двох жінок України, яких нагороджено орденом «За оборону Майдану»,
є активним громадським діячем та
була народним депутатом 7 скликання.

Колектив ГУ ДМС у Львівській
області дане призначення сприйняв
з піднесенням і впевненістю що організація роботи міграційної служби
Львівщини перейде на новий, вищий
рівень. Лідія Леонідівна зазначила
що порушення які мали місце раніше підуть у минуле, а правильно
організована робота приноситиме
задоволення громадянам та служитиме зразком укріплення української
державності в свідомості людей. Основним завданням нового керівника
буде покращення умов надання адміністративних послуг працівниками
територіальних та структурних підрозділів ДМС у Львівській області
та зняття з порядку денного питання
боротьби з корупцією у зв’язку з повною її відсутністю.
Головне управління ДМС
у Львівській області
Редакційна колегія газети «Міграція» вітає Котеляк Лідію Леонідівну з призначенням очільником
міграційної служби Львівщини .
Бажаємо міцного здоров`я , успіхів, професійного росту в розбудові
міграційної служби.

Керівник управління міграційної служби у Вінницькій
області Борис Наливайко разом із заступниками
оформили документи для отримання паспорта
громадянина України у вигляді ID-картки
Ідея мати сучасний документ виникла
вже давно, проте реалізувати її вдалося
саме сьогодні.
Тому вперше протестувала сервіс для
видачі ID-документів.
Скажу так: #ID_це_просто, тому запрошую усіх долучитися до своєрідного
паспортного флешмобу і обміняти свій
документ на новий:). Адже у сучасному
світі потрібно вміти користуватися усіма
новітніми сервісами і сприймаючи виклики сьогодення йти в ногу з часом.
Сучасний паспорт – ваша безпека, надійність та захист від підробок!
Спробуйте!
Управління ДМС
у Вінницькій області

В м. Коростені на Житомирщині урочисто відкрили
Центр надання адміністративних послуг
для населення

В м. Коростені на Житомирщині
урочисто
відкрили Центр надання
адміністративних
послуг. Оформити паспорт
громадянина
України
як у вигляді ID-картки,
так і для виїзду за кордон відтепер можливо у
просторому приміщенні
ЦНАПу за адресою: м.
Коростень, вул. Шевченка, 3.
До речі, тут також створений і буде діяти відділ
реєстрації фізичних осіб
Коростенської
міської
ради та надаватиме насе-

ленню відповідні адміністративні послуги.
На відкритті цього офісу були присутні Коростенський міський голова
Володимир Москаленко,
народний депутат України, заступник голови
регламентного комітету
Верховної ради України
Володимир Арешонков,
начальник районного відділу міграційної служби
області Петро Сергієнко.
«Коростенський Центр
надання адміністративних послуг на сьогодні
є одним із тих ключових

елементів, які сприятимуть прозорості роботи
органів державної влади.
Система діяльності центрів повинна вдосконалюватися, адже з часом
кількість
адмінпослуг
зростає, відтак центри
відіграватимуть вагомішу роль у забезпеченні
зв’язку між органами
державної влади, місцевого самоврядування та
споживачами
послуг»
– зазначив Володимир
Арешонков.
У свою чергу міський
голова Володимир Москаленко запевнив, що і
надалі буде всіляко підтримувати
ініціативи
міграційної служби та
запросив жителів міста і
району скористатися хорошим сервісом та швидко, зручно і комфортно
отримати відповідні адміністративні послуги.
Управління ДМС
в Житомирській
області
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Міграційники Київщини спільно з представниками СБУ
провели нараду-навчання з питань запобігання корупції

«Дотримання антикорупційного законодавства –
один з основних принципів
здійснення державної міграційної політики», – заявив
очільник ЦМУ ДМС у м.
Києві та Київській області
В’ячеслав Гузь.
25 квітня 2019 року в Центральному міжрегіональному управлінні ДМС України
у м. Києві та Київській області відбулася нарада-навчання з питань вивчення
основних положень антикорупційного законодавства та
проведення роботи з профілактики корупції серед працівників міграційної служби. Участь у нараді взяли
керівники всіх структурних
і територіальних підрозділів
ЦМУ ДМС, щоб в подальшому довести інформацію
до відома своїх підлеглих.
Метою навчання було
підвищення рівня знання
працівниками міграційної
служби вимог антикорупційного законодавства для
недопущення випадків корупційних правопорушень,

а також підвищення професійного рівня та правової
свідомості.
Начальник ЦМУ ДМС
В’ячеслав Гузь наголосив на
недопущенні зловживання
посадовими особами своїми
повноваженнями, застеріг
від можливих проявів корупційних діянь і закликав
працівників якісно надавати
послуги.
«Дотримання
антикорупційного законодавства
– один з основних принципів здійснення державної
міграційної політики. Усі
послуги громадянам нашої
країни та іноземцям повинні надаватися з неухильним
дотриманням вимог закону.
Дійсно, життєві ситуації
бувають різні, іноді люди
звертаються з проханням
прискорити якийсь процес
чи іншим чином посприяти
у вирішенні питання. Однак
я наполягаю на тому, що допомагати будь-кому обійти
закон навіть з етичних міркувань є неприпустимим.
В індивідуальному порядку

кожне таке питання повинне
вирішуватись, не виходячи
за рамки правового поля», –
зазначив керівник міграційної служби Київщини.
Захід проводився за участю представників Головного управління по боротьбі з
корупцією та організованою
злочинністю Служби безпеки України. Начальник
цього підрозділу Володимир Шпільовий зазначив:
«Проблема корупції є дуже
гострою у нашій країні,
вона пронизує буквально усі
сфери діяльності державних
органів, і міграційна служба
не є виключенням. Зокрема,
мова йде про сприяння іноземцям у незаконному отриманні громадянства України
і посвідок на проживання
за неправомірну вигоду та
лобіювання інших питань».
Запрошені правоохоронці
повідомили, що ними невпинно ведеться робота з
документування корупційних злочинів і закликали
присутніх утримуватися від
подібних дій.
На нараді були обговорені
практичні аспекти запобігання корупції, а також відповідальність за вчинення
корупційних
правопорушень. Крім того, учасники
навчання розглянули ситуаційні завдання та проблемні
питання, що виникають у їх
повсякденній діяльності.
Підсумовуючи результати
навчань, начальник ЦМУ
ДМС В’ячеслав Гузь заявив
про намір проведення тестування на знання і розуміння
антикорупційного законодавства для керівників підрозділів, а згодом і для всіх
працівників
міграційної
служби Київщини.
ЦМУ ДМС у м. Києві та
Київській області

На Кіровоградщині об’єднались для співпраці міграційна,
фіскальна служби та Держпраця
Три відомства на Кіровоградщині офіційно об’єднались для реалізації спільних дій, спрямованих на
забезпечення дотримання
міграційного, податкового
та трудового законодавства
на ринку праці такими категоріями його учасників,
як іноземці, особи без громадянства, резиденти та нерезиденти України, а також
суб’єкти господарювання.
23 травня намір об’єднання скріпили підписами
у Меморандумі про співпрацю начальник Управління Державної міграційної
служби в області Володимир Гончаренко, в.о. начальника Головного управління
Державної фіскальної служби в області Сергій Тертичний та начальник Управління Держпраці в області
Сергій Подорожній.
Відомства спільно діятимуть у напрямку підвищення правової свідомості та податкової культури учасників
ринку праці, проводитимуть

роз’яснення щодо обов’язків
працівників та роботодавців, а також говоритимуть
про наслідки порушення
законодавства. Працевлаштування іноземця, який незаконно перебуває в Україні,
передбачає відповідальність
і для громадянина іншої
держави, і для роботодавця. Отож для роботодавця
допуск іноземця до праці
без укладання трудового
договору може скінчитись
чималим штрафом, а для та-

кого працівника – це позбавлення легальної зайнятості,
праця без сплати податків
та адміністративна відповідальність.
Кількість
таких протиправних діянь
зменшуватимуть спільними
діями три відомства, змінюючи насамперед поведінку
та ставлення учасників ринку праці до дотримання законодавства.
Управління ДМС
у Кіровоградській області
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У територіальних міграційних службах України

Оформити біометричні документи можливо у
черкаському ЦНАП

У ЦНАП м. Черкаси презентували надання ще двох
послуг для громадян України – оформлення біометричних документів.
Начальник УДМС України в Черкаській області
І. В. Шапран зазначив, що
міграційною службою надано консультативну та
методичну допомогу для
реалізації
повноважень

місцевого ЦНАП щодо
прийому заяв та видачі біометричних документів.
Надважливо забезпечити
зручні та доступні умови
адміністративних послуг,
тому починаючи з 2016
року міграційною службою вживаються системні
заходи щодо збільшення
кількості місць, де громадяни України можуть

оформити біометричні документи. Куди звертатися
за оформленням ID-карток та паспортів громадян
України для виїзду за кордон – вибір за черкасцями.
Зазначимо, що в Черкаській області − це вже
третій центр надання адміністративних послуг, який
має необхідне обладнання
для оформлення та видачі
ІD-карток/паспортів громадян України для виїзду
за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. На початку
2019 року до переліку долучився ЦНАП м. Умань та
вже понад рік документує
мешканців тергромади біометричними документами
відділ з питань надання
адміністративних послуг
Білозірської об’єднаної територіальної громади.
Управління ДМС
в Черкаській області

Нагороджено відзнакою Міністерства внутрішніх справ
України – нагрудним знаком «За безпеку народу»
За багаторічну плідну працю в органах внутрішніх справ, зразкове виконання службового
обов’язку під час проходження служби, за виявлену особисту мужність у складних умовах
загрози життю та здоров’ю, високий професіоналізм, а також з нагоди 33-х роковин Чорнобильської катастрофи начальника відділу
обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання управління з питань
громадянства, паспортизації, реєстрації та
еміграції Головного управління ДМС України
в Одеській області Олександра Галагана нагороджено відзнакою Міністерства внутрішніх
справ України – нагрудним знаком «За безпеку
народу».
Таким нагрудним знаком нагороджено 14
осіб, з яких двоє працівники міграційної служби.
Головне управління ДМС України в Одеській
області пишається такими працівниками та висловлює щиру вдячність Олександру Галагану
за його мужність!
Головне управління ДМС
в Одеській області

Міграційники Донеччини взяли участь у роботі семінару

Міграційники Донеччини взяли участь у роботі
семінар-наради за темою
«Актуальні питання міграційного права в контексті
прав внутрішньо переміщених осіб, жителів окупованих територій та лінії
зіткнення».
Даний захід пройшов за
участі представників Головного управління ДМС
України в Донецькій області та Представництва

Данської Ради у справах
біженців в Україні і був
присвячений актуальним
питанням
міграційного
права в контексті прав
внутрішньо переміщених
осіб, жителів окупованих
територій та лінії зіткнення.
Безпосередню участь у
роботі семінар-наради взяли начальник Головного
управління ДМС України
в Донецькій області Євген

Микитенко, координатор
проекту Данської Ради у
справах біженців Олександр Барилко.
Тематика
семінару
передбачала
наступні
напрямки роботи: проблемні питання міграційного законодавства
та практика його застосування, з урахуванням
особливостей надання
адміністративних послуг
внутрішньо перемішеним особам та особам,
які проживають на тимчасово окупованій території України.
Дана зустріч пройшла
у вигляді діалогу, під
час живого спілкування
спеціалісти мали можливість обговорити з
фахівцями
Головного
управління
проблемні
питання, які виникають
під час надання адміністративних послуг.
Головне управління ДМС
у Донецькій області

У Запоріжжі міграційники підвищували свої
професійні навики
Підвищення рівня знань
та професійних навиків
працівників – важливий
напрям роботи Управління.
20 травня обласним апаратом був організований
та проведений навчальний
семінар у системі службової підготовки за участю
працівників структурних
і територіальних підрозділів УДМС України в
Запорізькій області та
працівників ДП Документ
«Паспортний сервіс».
Семінар мав на меті підвищення рівня якості надання адміністративних
послуг громадянам.
Для присутніх були розроблені
план-конспект
та інформаційні слайди з
питань громадянства, реєстрації та паспортизації
громадян.
Зокрема були розглянуті
наступні питання.
• Правові підстави і умови набуття та втрати громадянства України.
• Практика застосування
законодавства з питань
оформлення
паспорта
громадянина України.

• Єдиний державний демографічний реєстр.
• Законодавче та нормативне
регулювання
питань, пов’язаних з
оформленням та видачею
паспорта
громадянина
України.
• Порядок оформлення і
видачі паспорта громадянина України для виїзду
за кордон.
Увагу присутніх звернули і на останні зміни у
законодавстві.
Учасники
семінару
взяли активну участь у

практичній реалізації ситуаційних завдань з напрямку паспортної роботи – такі наочні приклади
дають змогу краще засвоїти новий матеріал.
Під час живого спілкування спеціалісти мали
можливість обговорити
з фахівцями Управління
проблемні питання, які
виникають під час надання адміністративних послуг.
Управління ДМС
у Запорізькій області

Понад сотню гравців – представників правоохоронних
органів, рятувальних та інших спецслужб Дніпропетровщини
взяли участь у чемпіонаті з футзалу за програмою
комплексних змагань «Динаміада-2019»

Учасники змагань зійшлися у турнірі, організованому Дніпропетровською обласною
організацією фізкультурно – спортивного
товариства «Динамо»
України».
В запеклій боротьбі за
кубок команда міграційників показала високий результат і велике
прагнення до перемоги,
хоча супротивник виявився сильніше від наших хлопців.
Зате, у нашої команди
виявилася
найбільша
група підтримки за весь
період турніру, оскільки футбольна команда та команда вболівальників – це
єдине ціле.
Тож чекаємо на наступний турнір та сподіваємося на перемогу.
Головне управління ДМС
в Дніпропетровській області

В Тернополі відкрили почесне консульство
Литовської Республіки

Символічну стрічку перерізали
Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської республіки в Україні Марюс Януконіс, представники
місцевої влади. Почесним консулом Литви в Тернополі призначено
Ярослава Візняка.
На відкритті дипломатичної установи був присутній також начальник Управління міграційної служби
в Тернопільській області Ярослав
Давибіда.
Нагадаємо, що на Тернопіллі діють також почесні консульства Вірменії та Угорщини, а це є хорошою передумовою для розкриття
потенціалу краю на міжнародній
арені.
Управління ДМС
у Тернопільській області

У територіальних міграційних службах України
У Полтаві провели прес-конференцію на тему:
«Безпечна міграція»

За ініціативою УДМС
України в Полтавській
області у залі для конференцій ОКІА «Новини
Полтавщини» обласної
державної адміністрації
провели прес-конференцію для представників
засобів масової інформації з питань дотримання
міграційного законодавства та наслідки його порушення.
У
прес-конференції
взяли участь заступник
начальника Управління
Микола Якименко, начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та

видворення УДМС області Олексій Леоненко
та представники ЗМІ.
Під час спілкування фахівці міграційної служби
висвітлили питання щодо
основних правил перебування іноземців в Україні, у тому числі за умови
безвізового режиму.
Заступник
начальника Управління Микола
Якименко наголосив на
наслідках
порушення
іноземцями та особами
без громадянства правил
перебування в Україні, а
також навів статистичні дані.
«З 1 березня на Полтав-

щині триває операція “Мігрант” – співробітники
міграційної служби разом з правоохоронцями
проводять профілактичні заходи з нагляду та
контролю за виконанням
законодавства в міграційній сфері. Ситуація
по виявленню нелегальних мігрантів в області
на високому рівні. Станом на 10 травня Полтавщина посідає 5 місце
по Україні. Попереду
– прикордонні регіони,
міста-мільйонники Одеса, Київ, Львів, Дніпро», –
розповів начальник відділу
організації запобігання
нелегальній міграції, реадмісії та видворення
УДМС у Полтавській області Олексій Леоненко.
Від журналістів надійшло чимало запитань, на
які надано кваліфіковані
роз’яснення. ЗМІ цікавилися, з яких країн світу
спостерігається найбільше мігрантів, питаннями
документування іноземних громадян в Україні,
правила безвізу тощо.
Управління ДМС
в Полтавській області
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У Чернівцях представникам ЗМІ розповіли про роботу з
іноземцями і ОБГ та протидію нелегальній міграції

Т.в.о. начальника Управління ДМС
України в Чернівецькій області Віктор Іванович Пислар розповів журналістам популярних чернівецьких
телеканалів та друкованих видань
про дотримання іноземцями та особами без громадянства міграційного
законодавства, забезпечення протидії нелегальній міграції на території
Чернівецької області.
За його словами, станом на 1 травня 2019 року в Чернівецькій області зареєстровано та проживає 7565
іноземців, з них 5030 документовані
посвідками на постійне проживання
та 2535 – посвідками на тимчасове
проживання.
Також керівник міграційної служби області розповів про напрацювання міграційників в напрямку
протидії нелегальній міграції та
проміжні результати в рамках операції «Мігрант». Загалом, за даними
УДМС у Чернівецькій області, від
початку року в регіоні зафіксовано
230 фактів порушень законодавства
про правовий статус іноземців та
ОБГ та виявлено 84-х неврегульованих мігрантів.
Крім того, Віктор Пислар ознайомив журналістів із законодавчими
змінами щодо документування іноземців та осіб без громадянства.
Йшлося зокрема про впровадження

посвідок на постійне та тимчасове
проживання з безконтактним електронним носієм, переваги документів ними порівняно з паперовими
посвідкам, можливість для іноземців та ОБГ самостійно обирати підрозділ для оформлення посвідки,
можливості перевірки стану готовності документів за допомогою
електронних сервісів «Перевірка
стану оформлення паспорта» та
«Чат-бот», що підтримується у месенджерах «Вайбер» та «Телеграм»
тощо.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

Начальник ГУ ДМС у Львівській області Лідія Котеляк провела нараду з
представниками органів реєстрації та ЦНАП

В УДМС Хмельниччини відбулась службова нарада із
керівниками територіальних підрозділів

У конференц-залі Управління ДМС Хмельниччини відбулась розширена
нарада для керівників
структурних та територіальних підрозділів служби під керівництвом начальника Олега Панькова.
У вступному слові очільник Управління проаналізував роботу територіальних
підрозділів,
зауваживши, що за 5 місяців поточного року міграційною службою області
оформлено біля 46 тис.
закордонних паспортів та
майже 18 тис. ID-карток,
що дало змогу поповнити державний та місцеві
бюджети більш ніж на 33
млн гривень.
У свою чергу керівники
структурних підрозділів
Управління поінформували присутніх щодо результатів позапланових
перевірок органів реєстрації з питань реєстрації місця проживання фі-

зичних осіб та планових
перевірок територіальних
підрозділів по напрямках
паспортної роботи, протидії нелегальній міграції, ведення діловодства,
роз’яснювальної роботи
серед громадян щодо надання адміністративних
послуг, які входять до
компетенції ДМС України, а також співпраці із
органами місцевого самоврядування.
Варто також зазначити,
що 19 міськими/селищними радами прийняті
рішення про затвердження Комплексних програм
мобілізації їх зусиль та
УДМС області щодо забезпечення реалізації державної міграційної політики протягом 2019-2023
років. Дані заходи мають
на меті збільшення ефективності використання інформаційних ресурсів та
створення більш зручних
умов для отримання гро-

мадянами адміністративних послуг.
Не залишилось поза
увагою і питання щодо
проміжних
результатів
профілактичних заходів
під умовною назвою «Мігрант», які здійснюються
на території області та
триватимуть до 31 травня.
По завершенні наради
керівництво Управління
наголосило на необхідності дотримання працівниками служби комунікаційного
стандарту
спілкування з громадянами, належного виконання службових обов’язків
під час надання адміністративних послуг громадянам, вдосконалення
професійних навичок та
системного вивчення нормативної бази, а також
неухильного дотримання
антикорупційного законодавства.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

Під керівництвом Лідії Леонідівни Котеляк в Головному управлінні Державної міграційної служби Львівської області 22 травня відбулась робоча зустріч
керівників структурних підрозділів ГУ
ДМС у Львівській області, представників органів реєстрації та ЦНАП.
Основна увага зустрічі була прикута до
вирішення проблемних питань, які виникають при наданні адміністративних послуг у сфері міграції у процесі взаємодії
із територіальними підрозділами ЦНАП
та органами реєстрації м. Львова.
У ході наради було обговорено організаційні питання взаємодії територі-

альних підрозділів ЦНАП в контексті
запуску роботи Центру оформлення документів №1
Під час наради Лідія Леонідівна окреслила коло проблем, які потребують
посиленої уваги та надала відповідні
доручення щодо їх вирішення керівникам структурних підрозділів ГУ ДМС у
Львівській області
Підсумком зустрічі стало узгодження
спільних дій, спрямованих на покращення організації надання адміністративних
послуг в міграційній сфері у м. Львів.
Головне управління ДМС
у Львівській області

Четверо нелегалів з В’єтнаму та двох з Росії примусово видворили з
території України Волинські міграційники

Співробітниками Управління ДМС
України у Волинській області спільно з
працівниками ГУ НП та УСБУ області
під час спільних відпрацювань у межах
проведення цільових профілактичних
заходів з нагляду та контролю за дотриманням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» було
виявлено 10 громадян В’єтнаму та 2-х
громадян Російської Федерації, які без
відповідних документів перебували на
території Волинської області.
Після перевірки законності перебування на території України, міграційною
службою встановлено, що іноземці – незаконні мігранти. Стосовно них прийняті рішення про примусове повернення до
країн походження.
8 травня 2019 року іноземці у супро-

воді представників УДМС України в
Волинській області доставлені до міжнародного аеропорту «Бориспіль» та КПП
«Сеньківка» і видворені за межі України.
Управління ДМС
у Волинській області
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У територіальних міграційних службах України

Робочий візит керівництва УДМС України в Чернігівській
області до ЦНАП м. Прилуки

Лук’янець прибула до міста
Прилуки Чернігівської області. Метою поїздки була
оцінка якості надання адміністративних послуг безпосередньо в Прилуцькому
МВ УДМС України в Чернігівській області. Також спеціалісти з робочим візитом
завітали в ЦНАП міста Прилуки, де надали практичну
допомогу щодо оформлення
паспорта громадянина України, паспорта для виїзду за
кордон та надали консультації з питань реєстрації місця
проживання.
Управління ДМС
Робоча група спеціалістів області на чолі з начальнив Чернігівській області
УДМС України в Чернігівській ком Управління Ксенією

Протидія неврегульованій міграції по-харківські
Операція «Мігрант», практичний етап якого розпочався 16 березня цього року, у самому розпалі по всій Україні. Харківська
область, яка завжди була і залишається передовою по запобіганню та протидії нелегальній міграції, не є виключенням та бере
активну участь у виявленні іноземців, які з
різних причин нелегально перебувають у нашій державі.
Саме тому 23 травня 2019 року працівниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
Управління у справах іноземців та осіб без
громадянства ГУ ДМС України в Харківській області була здійснена перевірка законності перебування іноземних громадян
на території України на торгівельному майданчику ТОВ «Ривлад» у м. Харкові. А вже
вранці наступного дня виявлення порушників міграційного законодавства продовжилось у Центрі оптової торгівлі «1-й кілометр». Профілактичні заходи здійснювались
спільно з працівниками обласного Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з
торгівлею людьми Національної поліції.
В ході зазначених перевірок виявлено 22
неврегульованих мігрантів, відносно яких
складені адміністративні протоколи за статтями 203 та 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зібрано 6 матеріалів щодо примусового повернення та 6

матеріалів щодо скорочення терміну перебування порушників міграційного законодавства на території України.
Співробітники Головного управління міграційної служби Харківщини продовжують
проведення активних заходів, направлених
на протидію нелегальній міграції. Загалом,
станом на 24 травня цього року, співробітники ГУ ДМС в Харківській області, в рамках
операції «Мігрант», виявили 1017 порушників правил перебування іноземців на території України.

В Миколаєві проходять короткострокові курси
з професії «Фотограф»

Співробітники УДМС України в Миколаївській області
проходять комплекс теоретичних та практичних занять з
професії «Фотограф».
Захід проводиться на базі
Державного навчального закладу «Миколаївське вище
професійне училище технології та дизайну», за участю
та допомогою викладацького
складу Державного навчального закладу, за заздалегідь
оптимізованою
програмою
для УДМС України в Миколаївській області з підвищення
кваліфікації, набуття належних вмінь та навиків з фотографування у відповідності до

стандартів ДМС України.
Метою таких курсів є підвищення рівня якості адміністративних послуг, що надаються
населенню в УДМС України
в Миколаївській області, ознайомлення зі стандартною
процедурою
фотографування, формування пропозицій
щодо вирішення існуючих
проблем задля вдосконалення
процесу надання громадянам
адміністративних послуг, поліпшення функціональності
підрозділів та збільшення рівня задоволеності населення.
Управління ДМС
в Миколаївській області

Міграційна служба Херсонщини виявляє
іноземців-порушників
міграційного законодавства

Головне управління ДМС
у Харківській області

В Управлінні ДМС в Рівненській області відбулася розширена нарада за
участю керівників територіальних підрозділів

Відбулася нарада Управління ДМС України
в Рівненській області спільно з керівниками
структурних та територіальних підрозділів
служби під керівництвом начальниці Управління Лілії Драпчинської.
Нарада розпочалася із вручення відомчих
нагород ДМС, якими відзначено працівників
Управління. Першому заступнику начальника пану Потейчуку керівниця служби вручила
відомчу заохочувальну відзнаку МВС та нагрудний знак «За безпеку народу». Нинішній
заступник та шанований колега брав безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС. До слова, Святослав Потейчук 35 років
присвятив роботі на державній службі.

За тим розглянули основні робочі питання.
Розпочали з порівняльної оцінки кількісних
та якісних показників роботи територіальних
підрозділів УДМС стосовно надання адміністративних послуг у нинішньому та минулих
роках.
На нараді виступили очільники Корецького
районного сектору та Рівненського міського
відділу з донесенням практик та особливостей
розгляду звернень громадян щодо оформлення
та видачі ID-картки та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон. Зокрема, ці питання детально розглянули у випадках оформлення документів внутрішньо переміщеним
особам та особам, які проживають на тимчасово окупованій території України. Працівники
Рівненського МВ УДМС ділилися досвідом обслуговування іноземців після переходу до «кущового» принципу діяльності та розмежування
функцій фронт- і бек-офісу.
На зустріч завітала керівник відділу ДРАЦС Управління державної реєстрації ГТУЮ
області Віта Оводюк. Присутні мали нагоду
поспілкуватися про можливості отримання та
практичного використання електронних форм
відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в діяльності структурних
та територіальних підрозділів УДМС.
Завершилася нарада навчанням працівників в
рамках професійної підготовки.
Управління ДМС
у Рівненській області

З 1 березня 2019 на всій території України розпочато
проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», метою
яких є запобігання та протидія
неврегульованій міграції та
іншим порушенням законодавства України в міграційній
сфері. Щоденно на Херсонщині співробітники міграційної служби спільно з іншими
правоохоронними
органами
здійснюють перевірки продуктових та речових ринків, торгових майданчиків, вокзалів,
автостанцій, закладів швидкого харчування.
На 24 травня за результатами
проведених заходів співробітники УДМС у Херсонській
області склали 347 адміністративних протоколів та накладено штрафів на більш ніж 567
тисяч гривень.
Найбільше адмінпротоколів
складено за порушення іно-

земцями та особами без громадянства правил перебування в
Україні та невиконання ними
рішень про заборону в’їзду на
територію держави.
Виявлені 98 іноземців-порушників міграційного законодавства, відносно яких
прийняте рішення про примусове повернення. Прийняті 9
рішень про заборону в’їзду в
Україну. Відносно 2 іноземців
прийняті рішення про скорочення строку перебування в
Україні. Прийняті 3 рішення
про примусове видворення за
межі України іноземних громадян та осіб без громадянства за порушення строків
перебування в нашій країні,
яких було поміщено в Миколаївський пункт тимчасового
перебування іноземців.
Заходи «Мігрант» триватимуть до 31 травня 2019 року.
Управління ДМС
в Херсонській області

У територіальних міграційних службах України
На Закарпатті відбулася міжвідомча нарада з документування
осіб під ризиком безгромадянства

На Закарпатті з ініціативи Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні
та виконавчого партнера
УВКБ ООН «Регіон Карпат NEEKA» перебували
експерти з питань документування осіб без громадянства та осіб під ризиком безгромадянства.
Передусім експерти відвідали місця компактного проживання ромів у с.
Баркасово Мукачівського району. Тут, безпосередньо на місці, фахівці
з’ясовували проблематику документування кожної окремої людини, яка
звернулася по допомогу.
Відтак
обговорення
продовжилося на третій
міжвідомчій нараді. У її
роботі взяли участь представники ДМС України
Тетяна Касян та Міністерства юстиції Ірина Дубиківська, Уповноваженого
з прав людини Аксана
Філіпішина,
керівники
територіальних підрозді-

лів міграційної служби,
управління юстиції, соціального захисту населення, центрів з надання
правової допомоги, представники ромської громади. Радник УВКБ ООН
Дмитро Плечко відзначив, що програма подолання безгромадянства,
яка реалізується вже 5 років, має на меті викорінити це ганебне явище.
На Закарпатті роми –
п’ята за чисельністю національна меншина. За
неофіційними даними в
краї проживає понад 50
тисяч ромів, що складає
третину всього ромського
населення України. Відсутність у цієї категорії
населення
документів,
що посвідчують особу
(у деяких випадках поколіннями), ставить ромів під загрозу безгромадянства. Також роми
без документів стають
особливо вразливими через неможливість доступу до основних послуг,

таких як житло, працевлаштування, освіта,
державний
соціальний
захист, який призначений
малозабезпеченим
категоріям. Представник
Уповноваженого з прав
людини Аксана Філіпішина відзначила активність міграційної служби у вирішенні питання
документування паспортом. За останні 5 років на
Закарпатті міграційною
службою паспорт громадянина України отримали
понад 8 з половиною тисяч ромів, за 4 місяці цього року – 899. Разом з тим,
у документуванні цієї категорії залишаються певні проблеми – відсутність
свідоцтва про народження, помилки в актових
записах, які видані на території РФ та інших країн
колишнього СРСР, запізніле звернення на отримання даної послуги, масова неграмотність осіб
ромської національності.
У ході наради фахівці та
експерти проаналізували
правозастосовну практику, обмінялися досвідом у
вирішенні проблем документування. За результатами міжвідомчої наради
розроблено рекомендації
для органів влади, зокрема, і в частині внесення
змін до законодавства,
щодо подолання проблематики документування
осіб під ризиком безгромадянства.
Головне управління ДМС
в Закарпатській області

Відкриття Центру надання адміністративних послуг
Сєвєродонецької міської ради Луганської області

Відбулось урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг
Сєвєродонецької міської ради. Відтепер оформити паспорт громадянина
України у формі ID-картки та паспорт
громадянина України для виїзду за кордо можливо в ЦНАП за адресою: бульвар Дружби Народів, 32-а.
Привітати керівництво міста та його
мешканців прийшли тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління ДМС України в Луганській області
Олександр Церковний та начальник
Сєвєродонецького МВ УДМС у Луганській області Катерина Павлова.
Досвідчені спеціалісти у сфері надання адміністративних послуг по лінії
роботи міграційної служби Сєвєродонецького міського відділу під керівництвом Катерини Павлової впродовж певного періоду часу та безпосередньо
напередодні відкриття проводили навчання з майбутніми співробітниками
Сєвєродонецького ЦНАП щодо роботи
з Єдиним державним демографічним
реєстром.
-«Наша спільна з Вами робота дозволить покращити якість надання адміністративних послуг в першу чергу мешканцям м. Сєвєродонецька. Це робота,
яка робить надання адміністративних
послуг комфортнішими, прозорими та
ближчими до людей, розвантажує працівників державної міграційної служби, а також сприяє протидії корупційним проявам», – говорить Олександр
Церковний.

Слова вдячності за підтримку під
час вирішення організаційних питань, пов’язаних з відкриттям центру
Управлінню міграційної служби області, очільникам міста та європейським
партнерам висловив секретар ради
– в.о. голови Сєвєродонецької міської ради Вячеслав Ткачук. Розрізання рожевої стрічки символізувало ще
один крок до більш комфортного життя
сєвєродончан і стало своєрідним привітанням до 85-річниці міста.
Управління ДМС
у Луганській області
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З Прикарпаття цьогоріч примусово видворено 10 іноземцівправопорушників
У рамках проведення інформаційної
кампанії #Безпечна_міграція в Управлінні
ДМС України в Івано-Франківській області
відбувся прес-брифінг для представників
регіональних засобів масової інформації.
Перший заступник керівника міграційної
служби Прикарпаття Андрій Якуб’як
розповів
журналістам
про
аспекти національного законодавства, яке
регулює порядок в’їзду і виїзду, правила
перебування іноземних громадян, а також
відповідальність іноземців за порушення міграційних правил перебування на
території України. Традиційно журналісти
мали можливість отримати компетентні і
вичерпні відповіді на запитання, які стосувалися одного з найважливіших напрямів
діяльності міграційної служби і правоохоронних органів – протидії нелегальній
міграції. Власне питання неврегульованих мігрантів завжди цікавили місцевих
мешканців, оскільки в місті ІваноФранківську у трьох вишах навчається
значна кількість студентів-іноземців. Доречно сказати, що на сьогодні кожен другий іноземець, який тимчасово проживає
в Івано-Франківській області. є студентом.
Як зауважив Андрій Якуб’як, підрозділи
міграційної служби у взаємодії з правоохоронними органами організовують
свою роботу з іноземцями таким чином,
щоб шляхом заходів роз’яснювального
характеру профілактувати порушення
міграційних правил. Крім того, міграційна
служба за останні роки значно удосконалила процедуру документування іноземців
посвідками на тимчасове чи постійне
проживання в Україні. Журналістам продемонстрували своєрідну еволюцію цих
документів від зразка паперової посвідки,
посвідки у вигляді книжечки і до сучасного біометричного документа у формі
пластикової картки. Представникам ЗМІ
було наголошено на тому, що міграційна
служба області у межах своєї компетенції
виконує завдання щодо надання іноземним

громадянам консультаційної допомоги,
адже у багатьох випадках йдеться про питання возз’єднання сім’ї, імміграції, набуття громадянства. Водночас, коли виявляються факти порушень правил перебування
іноземців в Україні, то до правопорушників
застосовуються санкції, передбачені нашим законодавством.
Внаслідок цілеспрямованої роботи та
проведення спеціальних профілактичних
заходів під умовною назвою «Мігрант»
цьогоріч в Івано-Франківській області виявлено та притягнуто до адміністративної
відповідальності 150 іноземців, а також 48
громадян України, що сприяли вчиненню
правопорушень іноземцями. Виявлено 70
нелегальних мігрантів, стосовно яких в подальшому прийнято рішення про примусове повернення за межі України. Стосовно
10 іноземців, які ухилялися від виконання
рішень про примусове повернення, за позовами УДМС в області судами прийнято
рішення про їх примусове видворення з
України.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

Пропозиція перевищила попит: вперше за кілька років на
Сумщині зафіксовано відсутність черг на оформлення
біометричних документів
Паспортний ажіотаж пішов у небуття. Якщо коротко, то так цього року
сміливо можна говорити
про ситуацію на Сумщині
з оформленням біометричних документів.
Послуги з оформлення закордонних паспортів
завжди були досить популярними. Особливо зростала напруга з їх оформлення
з
наближенням
сезону відпусток, шкільних
та студентських канікул. А
безвізові поїздки, які стали
доступними для українців
після підписання Угоди з
ЄС, одразу примножили попит на оформлення паспортів громадянина України
для виїзду за кордон у кілька разів.
Цьогоріч у підрозділах міграційної служби майже порожньо, оскільки отримувачі адміністративних послуг
самостійно реєструються в
«електронну чергу», прибувають на оформлення до
підрозділів у свій конкретно обраний час, що в свою
чергу дозволяє уникати одночасного скупчення відвідувачів у приміщеннях
терпідрозділів.
Говорять самі за себе і статистичні дані. Якщо, наприклад ще минулого року за 5

місяців міграційною службою на Сумщині оформлено 38549 закордонних
паспортів, то цього року 34485.
З урахуванням навіть того,
що щороку набирає популярності послуга з оформлення паспорта громадянина України нового зразка
– у вигляді id – картки (за
5 місяців 2018 року оформлено 12515 документів, за 5
місяців 2019 року - 16428)
нові підходи до організації
надання адміністративних
послуг з міграційних питань дозволяють заздалегідь спланувати та отримати
максимально якісну послугу з мінімальними витратами часу.
Станом на 29 травня реєстрація в «електронну
чергу» до підрозділів міграційної служби Сумської
області доступна «сьогодні
на сьогодні».
Підключення всіх територіальних підрозділів до
відомчих інформаційних
систем, за допомогою яких
здійснюється оформлення
біометричних документів,
запровадження ряду електронних сервісів, що суттєво спрощують отримання
суб’єктами звернень адмінпослуг, зводять до мінімуму

Приміщення Шосткинського міського
відділу Управління ДМС
України в Сумській області

кількість відвідувань громадянами підрозділів ДМС.
На сьогоднішній день 8590% заявників в повному
обсязі обізнані в порядку надання послуг з оформлення
біометричних документів.
Переважна більшість громадян, які обслуговуються
у підрозділах ДМС Сумщини користуються повним
спектром послуг – онлайн,
що доступні на сайті служби https://dmsu.gov.ua/.
Управління ДМС
у Сумській області
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У Державному підприємстві «Документ»

Державне підприємство «Документ» традиційно прийняло
участь у всеукраїнському флешмобі «День вишиванки».
Цього дня співробітники усіх центрів обслуговування
громадян «Паспортний сервіс», висловлюючи свою
громадянську позицію, зустрічали своїх клієнтів не як
зазвичай – у своїй формі, а в яскравих вишиванках.

Ірина Білик замовила біометричний
паспорт маленькому сину

Послугою виїзного оформлення
«Паспортний сервіс» скористалася українська співачка народна артистка України Ірина Білик. Каже,
що про таку послугу дізналася від
своїх друзів, які вже встигли таким
чином оформити біометрику. Пані
Ірина замовила послугу виїзного
оформлення аби оформити біометричний закордонний паспорт своєму трирічному синочку Табрізу.
Родина планує найближчим часом
поїхати відпочивати за кордон. Не
зважаючи на свій вік, хлопчик виявився доволі комунікабельним. Табріз розповів, що йому сподобалося
фотографуватися і дядя-фотограф

(інспектор «Паспортного сервісу»).
Зіркова
матуся оцінила послугу
виїзного оформлення за найвищим
балом. «Вийшли з дитиною із квартири, а під під’їздом нас уже чекала
мобільна група «Паспортного сервісу». Оформили документи, сфотографували і все. Витрачений час
складає п’ятнадцять хвилин. Нікуди
не потрібно їхати, непотрібно витрачати свій час. Зручно, швидко та
комфортно. Мені сподобалося» – поділилася своїми враженнями Ірина
Миколаївна. Співачка запевнила, що
цю послугу буде рекомендувати всім
своїм знайомим.
В. Поліщук

У територіальних міграційних службах України
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Про зміни у міграційній службі Одещини

О.Г. Погребняк, начальник ГУ ДМСУ в Одеській області
Одеса – місто обласного підпорядкування на чорноморському узбережжі
України, тут знаходиться найбільший
морський торговий порт держави. За
чисельністю населення Одеса є третім
в Україні містом після Києва та Харкова.
Одеса – українська столиця хорошого настрою. Щороку першого квітня в
день сміху тут проходить фестиваль
гумору та сатири Гуморина.
У центральній частині міста розташовані будівлі кінця XVIII-XIX
століть у стилях класицизму, ампіру,
модерну тощо. У межах Одеси знаходиться багато курортів. Також під
містом розташована розгалужена мережа підземних ходів і лабіринтів, які
утворюють одні з найбільших у світі
катакомб із довжиною тунелів приблизно 2,5 тисячі кілометрів.
Популярна Одеса і серед туристів.
Багато іноземців, приїхавши в наше
місто, прагнуть в ньому залишитися.
Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській
області знаходиться в центрі міста,
на вулиці Преображенській, яка довгий час була найдовшою вулицею міста. Преображенська була закладена у
1817 році під сучасною назвою, вона
проходить поруч із Соборною площею, де знаходиться найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський собор, який і дав назву
вулиці.
Двоповерхова будівля
Головного
управління відрізняється від інших
будівель своєю архітектурою, зокрема
високою стелею, яка була запроектована тому, що в давнину в приміщенні містилася конюшня пожежників.
Структурні підрозділи Головного
управління знаходяться не лише на
Преображенській, 44. Зокрема, Управління у справах іноземців та осіб без
громадянства перебуває за адресою:
Буніна, 37, Управління з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції:
Преображенська, 64.
Управління з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції з 2016
року розташоване в історичній будівлі, а саме в Прибутковому будинку
Блюмберга, який побудований на початку ХХ століття за проектом архітектора Мінкуса.

До структури Головного управління
входять 33 територіальні підрозділи, з
яких 4 знаходяться в місті Одесі, а всі
інші – в районах області.
З 2016 року багато структурних та
територіальних підрозділів міграційної служби Одеської області переїхали в нові службові приміщення.
Окрім Управління з питань шукачів
захисту та соціальної інтеграції (вул.
Преображенська, 64), ще нові приміщення було надано: Відділу з питань
тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства
Управління у справах іноземців та
осіб без громадянства (вул. Жуковського, 42), Суворовському районному відділу у місті Одесі (вул. Кримська, 62), Ананьївському районному
сектору, Біляївському районному відділу, Подільському районному відділу, Ширяївському районному сектору.
З 29 лютого 2016 року Головне
управління ДМС України в Одеській
області очолює Олена Погребняк –
людина з великим досвідом та потенціалом, лідер та професіонал у своїй
справі. Олена Геннадіївна – не просто
начальник, а ще й прекрасний співрозмовник і чудовий порадник.
Протидія нелегальній міграції є одним з пріоритетних напрямків діяльності, як Державної міграційної служби України в цілому, так і Головного
управління в Одеській області зокрема. З огляду на особливості територіального розташування Одещина є
привабливою для іноземців.
З 1 березня по 31 травня 2019 року
на території України проводяться цільові профілактичні заходи щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під
умовною назвою «Мігрант».
Станом на 24 травня 2019 року співробітниками Головного управління ДМС України в Одеській області
спільно з працівниками Національної поліції, Державної прикордонної
служби та Служби безпеки України у
рамках операції «Мігрант» було виявлено 460 незаконних мігрантів. Стосовно 452 іноземців прийнято рішення про примусове повернення до країн
походження, щодо 37– про примусове
видворення, щодо 77 – про заборону
в’їзду на територію України, 25 – розміщено

в Пункт тимчасового перебування іноземців. На порушників міграційного законодавства накладено 1 679 260 гривень штрафів.
З квітня 2019 року в Головному
управлінні ДМС України в Одеській
області відбулись зміни в переліку територіальних підрозділів, які надають
адміністративні послуги іноземцям та
особам без громадянства.
У зв’язку зі змінами в законодавстві
в частині документування іноземців
та осіб без громадянства посвідками
на тимчасове та постійне проживання нового зразка, що містять безконтактний електронний носій, надання
інших адміністративних послуг з міграційних питань вказаній категорії
громадян засобами ЄІАС УМП ЄДДР
між територіальними підрозділами
Головного управління здійснено перерозподіл повноважень по даному напрямку роботи.
Наразі надання адміністративних
послуг іноземцям та особам без громадянства здійснюється наступними
чином.
Овідіопольський РВ (м. Овідіополь,
вул. Берегова, 9, (04851) 3-14-32) обслуговує іноземних громадян, у яких
місце проживання зареєстровано у
таких районах: Саратський, Білгород-Дністровський,Татарбунарський
та місто Чорноморськ.
Ізмаїльський РВ (м. Ізмаїл, вул. Михайлівська, 27 (04841) 5-13-08): Ренійський, Болградський, Кілійський,
Арцизький, Тарутинський райони.
Подільський РВ (м. Подільськ, вул.
Соборна, 74, (04862) 2-46-53) обслуговує:
Кодимський, Савранський, Балтський, Любашівський, Ананьївський,
Окнянський райони.
Лиманський РВ (смт Доброслав, вул.
Грубника, 33, (04855) 4-00-96) обслуговує: Ширяївський, Миколаївський,
Захарівський, Березівський райони
та місто Южне. Біляївський РВ (м.
Біляївка, вул. Успенська, 2, (04852)
2-54-95, (04852) 2-59-37) обслуговує:
Роздільнянський, Іванівський, Великомихайлівський райони та місто Теплодар.
У місті Одесі документи про надання дозволу на імміграцію іноземців
та осіб без громадянства і документи
щодо продовження терміну перебування іноземних громадян на території України

приймають за адресою: вул. Жуковського,
42, каб. 24.
Одеський регіон лідирує поруч з Київським та Харківським по показниках
боротьби з нелегальною міграцією.
Головне управління ДМС України в Одеській області неодноразово
стикалося з проблемою утримання та
розміщення затриманих нелегальних
мігрантів. Тому у найближчі часи планується створити спеціально обладнане приміщення для утримання іноземців та осіб без громадянства, яких
затримано за порушення правил перебування на час оформлення ідентифікації цих осіб та судового розгляду
позовів про затримання та поміщення
до ПТПІ.
Це місце тимчасового тримання (далі
– МТТ) представляє собою пункт тимчасового тримання та спеціальне приміщення органів Державної міграційної служби України, призначене для
тимчасового тримання затриманих
осіб.
Нині готуються просторово-технічні
параметри МТТ, які будуть визначені Інструкцією відповідно до законодавства України, характеристики, що
визначають нормативні вимоги до будівлі, приміщень і прилеглої території
МТТ з метою забезпечення дотримання прав затриманих осіб і гідних умов
їх тримання, режиму в МТТ, безпеки
затриманих осіб, складу охорони та
інших осіб, надійної охорони приміщень і територій МТТ, а також умов
для ефективного виконання обов’язків складом підрозділу тримання.
Діяльність МТТ ґрунтується на
принципах гуманності й суворого дотримання законності, положень Конституції України, вимог Загальної Декларації прав людини, Міжнародного
пакту про громадянські та політичні
права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17
липня 1997 року № 475/97-ВР «Про
ратифікацію Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод від 1950 року, першого протоколу
та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», Конвенції ООН про статус
біженців, інших актів законодавства
України та закріплених стандартів поводження із затриманими особами.
Головне управління ДМС
в Одеській області
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Продовження, початок на стор.1
з покладеними на неї завданнями,
«здійснює міжнародне співробітництво,
бере участь у розробленні проектів
та укладанні міжнародних договорів
України з питань громадянства,
міграції, біженців, осіб, які потребують інших форм захисту, реєстрації
фізичних осіб та реадмісії, забезпечує
в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів
України».
Загалом навіть у самій назві ДМС
передбачено
встановлення
тісних
контактів із різними міжнародними
áкторами, насамперед з питань міграції,
сприяючи таким чином зростанню позитивного іміджу української держави
як надійного передбачуваного партнера.
Саме таку політику налагодження взаємовигідних контактів, тісної
співпраці з міграційних питань і було
обрано керівництвом міграційної служби ще у 2011 році.
Одним з основних напрямків в
цій
сфері
визначено
укладання
міжнародних договорів міждержавного,
міжурядового та міжвідомчого характеру, які є потужним інструментом
ефективного досягнення необхідних
цілей міжнародного співробітництва в
цілому, а також сприяють вирішенню
окремих проблемних питань. Так, на
сьогодні в межах компетенції ДМС
діють 25 міжнародних договорів, укладених із різними країнами світу.
Слід зазначити, що укладання
будь-якого
міжнародного
договору є досить кропітким процесом,
адже передбачає безумовне дотримання норм внутрішньодержавного
права усіх сторін із одночасним пошуком відповідних компромісів, забезпечуючи таким чином реалізацію
одного з найважливіших принципів
міжнародного права, а саме –
суверенної рівності держав, невтручання в їх внутрішні справи, поваги прав
людини та основних свобод тощо.
Починаючи з квітня 2016 року,
коли було створено Управління
міжнародних зв’язків, процес формування міжнародної договірної бази
ДМС було інтенсифіковано. Так, наприклад, 8 грудня 2017 року було
вчинено Угоду про співробітництво
між Державною міграційною службою України та Міграційним департаментом Міністерства внутрішніх
справ Литовської Республіки, що набрала чинності з моменту підписання.
Вже отримано дозвіл Уряду України
на підписання Меморандуму про
взаєморозуміння між ДМС України
та
Імміграційним
департаментом
Міністерства громадської безпеки
Соціалістичної Республіки В’єтнам про
співробітництво в сфері міграції. На
різних стадіях переговорного процесу
знаходяться проекти Меморандуму про
взаєморозуміння між ДМС України та
Імміграційною службою Фінляндської
Республіки з питань міграції, надання
притулку та громадянства, Меморандуму про співробітництво між ДМС
України та Міжнародним центром розвитку міграційної політики (ICMPD), а
також проекти угод у сфері міграції між
ДМС та компетентними органами Молдови, Азербайджану, Румунії, Угорщини, Польщі, Білорусі, Казахстану, Індії,
Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Катару тощо.
Ураховуючи
вимоги
безвізового

Міжнародна співпраця ДМСУ як складова зростання
міжнародного авторитету України
режиму Європейського Союзу для
України та сучасні світові тенденції
міжнародної співпраці з протидії
нелегальній міграції, важливого значення набув реадмісійний діалог, насамперед його унормування через відповідні
міжнародні угоди. Так, завдяки зусиллям ДМС вже станом на сьогодні набрали чинності Імплементаційні протоколи до Угоди між Україною та ЄС
про реадмісію осіб між Кабінетом
Міністрів України та Урядами Австрії,
Чехії, Естонії та Польщі. Ведуться відповідні перемовини з усіма
країнами-членами ЄС, серед яких
Франція, Німеччина, Португалія, Кіпр,
Угорщина, Румунія, Мальта, Латвія,
Греція, Словенія, Хорватія, Швеція,
Іспанія, Італія, Болгарія, Словаччина та
інші. При цьому із деякими країнами,
а саме: Фінляндією, яка висловила
позицію стосовно відсутності потреби
укладати окремий Протокол, з огляду
на належну якість виконання Україною
своїх зобов’язань відповідно до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію
осіб, а також Данією, із якою договір
про реадмісію набрав чинності з 2009
року, відсутні потреби в переговорному процесі. Водночас, у зв’язку з процедурами «Brexit» у Великій Британії,
ДМС передано проект окремої угоди з
питань реадмісії британській стороні.
У 2017 році тривалий переговорний процес про реадмісію осіб зі
Швейцарською Конфедерацією завершився підписанням Міністром
внутрішніх справ України А.Б. Аваковим відповідної Угоди, а Головою
ДМС М.Ю. Соколюком – Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію
осіб та Імплементаційного протоколу
про порядок її реалізації.
Наприкінці 2018 року Головою ДМС
України Максимом Соколюком поставлено крапку в консультаціях щодо
Угоди між Україною та Республікою
Білорусь про реадмісію осіб, Протоколу між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Литовської Республіки про
виконання Угоди між Україною та ЄС
про реадмісію осіб, Імплементаційного
протоколу між Україною та Державами Бенілюксу (Королівство Бельгія,
Велике
Герцогство
Люксембург,
Королівство Нідерланди) до Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію осіб
шляхом їх підписання. Наразі завершуються внутрішньодержавні процедури
України із набуття цими договорами
чинності.
При цьому переговорний процес
з питань реадмісії розвивається не
лише із країнами Європи. На сьогодні
консультації тривають із відповідними
міграційними органами Ізраїлю, Сербії,
Казахстану, Вірменії, Лівану, Таджикистану, Азербайджану, Афганістану,
Китаю, Ірану, Індії, Шрі-Ланки, Бангладеш, Іраку, Лівії, Нігерії, В’єтнаму,
Пакистану тощо.
Висока якість реадмісійного діалогу,
який ведеться Державною міграційною
службою України і становить невід’ємну
складову дотримання Україною вимог
безвізового режиму, підтверджується
європейськими колегами під час проведення щорічних засідань Спільного
комітету з питань реадмісії «Україна
– ЄС», що відбуваються відповідно до
статті 15 Угоди між Україною та ЄС про
реадмісію осіб. Так, остання зустріч
мала місце 28 вересня 2018 року в м.
Брюссель, Королівство Бельгія, під час

якої європейська сторона відзначила
відсутність передумов для скасування
«безвізу» з огляду на належне виконання Україною своїх зобов’язань, взятих
відповідно до Угоди про реадмісію з ЄС
та інших міжнародних договорів (понад 80% позитивних відповідей ДМС
на запити країн-членів ЄС).
Іншою
складовою
міжнародної
співпраці
є
співробітництво
із
міжнародними організаціями як урядового, так і неурядового характеру.
Державна міграційна служба, як
центральний орган виконавчої влади,
відповідає за виконання зобов’язань,
що випливають із членства України в
Міжнародній організації з міграції.
Заснована в 1951 році, МОМ є
провідною міжурядовою організацією
в галузі міграції, що тісно співпрацює
з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами. Діяльність МОМ
спрямована на забезпечення врегульованого та гуманного управління
міграцією, міжнародного партнерства
у вирішенні міграційних питань, допомогу в пошуку практичних рішень
міграційних проблем, а також на надання гуманітарної підтримки мігрантам,
які її потребують, включно з біженцями
та внутрішньо переміщеними особами.
Представництво МОМ в Україні почало працювати в Києві у 1996 році
для розвитку можливостей із подолання проблем міграції в українському
контексті. На сьогодні Представництво МОМ долучається до зміцнення
зв’язків між міграцією та розвитком,
популяризації культурного розмаїття та
інтеграції мігрантів, протидії ксенофобії
та нетерпимості, а також сприяє
вирішенню сучасних міграційних проблем в Україні, зокрема пов’язаних із
внутрішньо переміщеними особами.
Співпраця ДМС з Представництвом
МОМ здійснюється відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Міжнародною організацією з міграції
щодо статусу Міжнародної організації
з міграції в Україні та співробітництва
у сфері міграції (ратифікована Законом
України від 13 липня 2000 року № 1891III), Меморандуму про співробітництво
між ДМС та Представництвом МОМ і
на сьогодні перебуває в активній фазі,
насамперед у рамках реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги.
Значна допомога надавалася МОМ
у
рамках
проектів
«Зміцнення
потенціалу
у
сфері
управління
міграційними процесами: Україна»,
«Технічне
співробітництво
та
зміцнення потенціалу урядів України
та Молдови для реалізації угод про
реадмісію з Європейським Союзом»
(ГУМІРА), «Посилення управління
міграційними процесами та співпраця
з питань реадмісії у Східній Європі
(MIGRECO)», «Пілотна ініціатива
моніторингу реадмісії в Україні та
Пакистані (MONITOR)», «Всебічна
стабілізаційна
підтримка
для
внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні» та
інших.
На сьогодні триває реалізація проекту
«Підтримка управління міграцією та
притулком в Україні» із метою приведення української системи управління
міграційними процесами та роботи з
шукачами притулку у відповідність
до європейських та міжнародних
стандартів і найкращих практик, зокрема, шляхом розбудови інституційних і
технічних спроможностей ДМС.

Важливою віхою розвитку відносин
Державної міграційної служби України
із Міжнародною організацією з міграції
стала зустріч 6 жовтня 2016 року Голови ДМС М.Ю. Соколюка із Генеральним директором Міжнародної
організації з міграції Вільямом Лейсі
Свінгом, який відзначив вагомі здобутки української держави в розвитку своєї
міграційної сфери, насамперед із приведення законодавчої бази міграційної
сфери, пунктів утримання іноземців,
які перебувають нелегально в Україні,
у відповідність до найкращих світових
практик, відзначив здобутки в питаннях
реадмісії, а також висловив запевнення,
що МОМ і надалі сприятиме розвитку
міграційної сфери України, зокрема
підтримуватиме активні зусилля ДМС з
її реформування та приведення до кращих світових стандартів.
Іншим важливим міжнародним партнером Державної міграційною служби України є Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
(УВКБ ООН), яке забезпечує захист і допомогу біженцям у різних
країнах світу. Сьогодні УВКБ ООН
є однією з провідних гуманітарних
світових агенцій, чий персонал з 6500
працівників допомагає більш ніж 20
мільйонам людей у понад 100 країнах.
Це не лише біженці, але й пов’язані
групи, такі як шукачі притулку, біженці,
що повертаються на батьківщину, та
окремі категорії з біля 20-25 мільйонів
людей, що переміщені в межах їхніх
власних країн та офіційно визнані
«внутрішньо переміщеними особами».
Співробітництво ДМС з Представництвом УВКБ ООН в Україні
здійснюється у відповідності до Угоди
між Урядом України та Управлінням
Верховного Комісара ООН у справах біженців (ратифікована Законом
України від 21 жовтня 1999 року №
1185-XIV) та в основному зосереджено на реалізації заходів проекту
«Ініціатива підвищення якості систем
надання притулку в країнах Східної
Європи та Південного Кавказу», спрямованого, серед іншого, на підвищення
фахової спроможності працівників
територіальних органів ДМС, які
здійснюють прийом та розгляд заяв про
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.
У рамках цього проекту здійснювалася
підготовка
національних
тренерів
за модулями навчальної програми
Європейського офісу підтримки притулку (EASO), які в подальшому проводили навчання за певною тематикою
для працівників територіальних органів
ДМС по лінії роботи з шукачами захисту, а також проводилися тренінги
за участі європейських експертів для
працівників територіальних органів
ДМС, які працюють із біженцями та
шукачами захисту.
За сприяння УВКБ ООН, у рамках проекту відбувся запуск російськомовної
версії сайту Refworld – електронної
бази даних, що містить документи,
присвячені правам людини і тематиці
біженців. Використання працівниками
структурних підрозділів територіальних
органів ДМС інформації по країнах походження осіб, які звернулися за захистом в Україні, із зазначеної бази даних
сприяє більш якісному розгляду заяв
іноземців та осіб без громадянства про
визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.

Міжнародна співпраця ДМСУ як складова зростання
міжнародного авторитету України
До того ж експерти УВКБ ООН надають допомогу у питаннях удосконалення
національного законодавства про біженців
та осіб, які потребують додаткового захисту. Ними було підготовлено відповідні
тести для перевірки рівня підготовки
працівників
територіальних
органів
ДМС по лінії роботи з шукачами захисту, форми для оцінки якості підготовки
рекомендаційного висновку та особової
справи шукача захисту, яка направляється
територіальним органом до центрального апарату ДМС, а також вони сприяють
у підготовці та проведенню співбесід з
іноземцями та особами без громадянства,
які звернулися з заявою про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, підборі та опрацюванні
інформації по країнах походження з метою подальшого ефективного написання
висновків щодо визнання або відмови
у визнанні біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.
Починаючи з 2014 року, більшість
організаційних
заходів,
фінансових
ресурсів УВКБ тощо спрямовують-

ся в основному на вирішення питань
внутрішньо переміщених осіб.
Надійним
міжнародним
партнером Державної міграційної служби
виступає Міжнародний центр з розвитку
міграційної політики (ICMPD), який є неурядовою міжнародною організацією,
створеною для просування інноваційної,
всеосяжної та стійкої політики в сфері
міграції і функціонує як механізм обміну
інформацією та досвідом для урядів та
організацій в Європі.
Починаючи з 2012 року, ДМС спільно
з ICMPD реалізовано наступні проекти: «Оцінка допомоги ЄС у рамках
загальної міграційної політики ЄС стосовно України, Оцінювання ініціативи
READMIT в контексті виконання угоди
про реадмісію Україна – ЄС», ERI-NL
«Надання допомоги мігрантам після повернення в Україну» (PAAUAII), «Надання
допомоги українським громадянам, які повертаються з Нідерландів» (PAA-AMIF).
Протягом 2016-2017 років представники ДМС на запрошення ICMPD брали участь у Віденських конференціях з

питань міграції, в ході яких обговорювалися перспективні шляхи подолання
міграційних викликів, що постали перед
європейськими країнами, з урахуванням
результатів переговорів щодо розробки
текстів Глобальної угоди про біженців
(Україна приєдналася до неї) та Глобальної
угоди щодо забезпечення безпечної,
регулярної та впорядкованої міграції (ураховуючи ситуацію із ВПО Україна тимчасово утрималася від участі).
Найпотужнішим проявом співпраці із
ICMPD стала участь працівників ДМС у
роботі «Празького процесу» як цільового
політичного діалогу з питань міграції, який
орієнтований на посилення партнерства
серед країн Європейського Союзу, країн
Шенгенської Угоди, Східного партнерства,
Західних Балкан, Центральної Азії, Росії і
Туреччини (50 держав-учасниць).
Загалом слід зазначити, що протягом
років свого функціонування Державна міграційна служба налагодила міцні,
конструктивні та взаємовигідні для розбудови міграційної сфери контакти із багатьма міграційними органами інших країн, а
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також представництвами (посольства, консульства) в Україні. Насамперед мова йде
про Польщу, Чехію, Нідерланди, Бельгію,
Грузію, Азербайджан, Ізраїль, Сполучені
Штати Америки та багато інших країн,
співробітництво, реалізація спільних
проектів,
укладання
міжнародних
договорів із якими ведуть не лише до розбудови міграційної сфери України, але й
загалом сприяють позитивному іміджу
української держави в світі.
Так, на цьому шляху вже є вагомі здобутки, але водночас існує ще чимало
питань, вирішення яких можливе лише
поєднанням зусиль із міжнародними партнерами Державної міграційної служби,
що ставить перед нею серйозні задачі
на найближчі роки, насамперед для забезпечення контролю та управління
міграційними процесами в Україні і адекватного та ефективного реагування на
виклики, які створюють сучасні світові
міграційні тенденції.
Наталія Науменко,
Перший заступник Голови ДМСУ

Східне партнерство: змінам бути?

В. Яремчук
У рамках засідання Ради міністрів
ЄС із закордонних справ 13-14 травня в Брюсселі пройшла низка заходів
за участі президента Європейської
Ради Дональда Туска, президента
Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та
Високого представника ЄС Федеріки
Могеріні. Нагодою стала 10-та річниця
заснування зовнішньополітичної програми ЄС «Східне партнерство».
Формат Східного партнерства, започаткований 7 травня 2009 року, є
спільною ініціативою Європейського
Союзу та його шести східних сусідів,
у тому числі України. До цьогорічного
політичного
діалогу
долучились
міністри закордонних справ усіх країнпартнерів та представники державчленів ЄС з метою відзначити успіхи
та досягнення партнерства за весь час
його функціонування, а також обговорити стратегічні плани його зміцнення
та розвитку.
Основна увага під час конференцій та
обговорень приділялась економічним
досягненням Східного партнерства,
які з-поміж трьох інших пріоритетних
сфер
розвитку
–
урядування,
суспільство та сполучення – принесли
найбільш значущі результати. Зокрема
йшлося про інтенсифікацію торгівлі

після підписання поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі (ПВЗВТ),
зростання експорту зі східних країнсусідів до ЄС та одночасне його скорочення до Росії. Не залишився без уваги
й відхід від системи стандартів ГОСТ
та його заміна сучасними технічними
стандартами,
установленими
Євросоюзом, що, безсумнівно, сприяють модернізації та економічному зростанню держав.
Не менш важливим досягненням для
України, передбаченим програмами
Східного партнерства, стало скасування віз для українців. Його значення
було неодноразово акцентоване. Незважаючи на те, що українська сторона розпочала переговори про безвіз
задовго до того, як була прийнята
ініціатива Східного партнерства, цей
формат все ж допоміг відчинити двері
в Європу для Грузії та Молдови.
Розширення співпраці ЄС з молоддю
країн-партнерів надалі залишається
однією з пріоритетних цілей Східного
формату. «Ми дослухаємось до думок людей, особливо – молоді, які є
європейцями. Вони не мають «йти
до Європи», тому що вони вже є
Європою», – зазначила Федеріка
Могеріні. Підтримав її і Х’юг
Мінгареллі, глава представництва ЄС
в Україні, підкреслюючи, що країни
Східного партнерства повинні використовувати на максимум потенціал
програм ЄС «Горизонт 2020» і «Еразмус плюс», створених для зміцнення

зв’язків між представниками молодого
покоління.
Під час обговорення результатів та
підбиття підсумків 10-річних взаємин
спікери також наголошували на тому,
що співпраця ще не завершена і ЄС
надалі буде робити все від нього залежне задля підвищення стандартів
життя та економічного розвитку його
сусідів. «Мета цієї співпраці – забезпечити конкретні переваги для громадян, прискорити політичну асоціацію,
економічну інтеграцію та посилити
партнерство між ЄС та зацікавленими
партнерами. 20 практичних досягнень
до 2020 року зосереджені на практичному співробітництві, що сприятиме
економічному розвитку та ринковим
можливостям, зміцненню демократичних інституцій, розвитку належного
управління та верховенства права»,
– йдеться у резолюції, поширеній на
офіційному веб-сайті Європейської
Ради.
Втім, незважаючи на всі позитивні
зміни,
що
стали
результатом
об’єднання зусиль, Високий представник ЄС признала, що не буває перемоги без падінь. З моменту підписання
ініціативи до сьогоднішнього дня
Євросоюз
неодноразово
стикався з труднощами в галузі торгівлі,
стабілізації економічного розвитку,
захисту прав людини, лібералізації
візової системи та в інших соціальних
та господарчих сферах. Прогрес
трьох країн-лідерів: Грузії, України

та Молдови – все ще залишається
нестабільним. Затримка здійснення
судової реформи та скандал з купівлею
голосів у Грузії, воєнний конфлікт
на сході України та корупційні схеми підчас останніх парламентських
виборів у Молдові свідчать про те, що
Східне партнерство не в змозі гарантувати вирішення проблем безпеки
або ж територіальних суперечок в цих
країнах.
Окрім всіх «за» і «проти», під час обговорень пролунала і третя думка про
те, що основні завдання, визначені в
рамках Східного партнерства і задля здійснення яких воно і було створено, вже виконані, принаймні щодо
стосунків
трьох
держав-лідерів.
Зміни та нові впровадження мають бути наступним кроком. А поки
Україна, Грузія і Молдова чекають на
трьох інших, про нові та амбітніші
плани, на кшталт членства в ЄС, у
Брюсселі говорити відмовляються.
Досі на законодавчому рівні не розглядалась можливість внесення значних змін до зовнішньополітичної програми ЄС, але цьогоріч пропозиції
були озвучені. Зокрема про таку
необхідність заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович: «Десять років минуло від
створення Східного партнерства, і
йому потрібний перегляд для того,
щоб бути пристосованим до змін,
які відбуваються у світі, до нової
геополітичної реальності в регіоні».
Новий підхід для зміцнення програми
полягає у вирішенні трьох нагальних
питань – відповідність права держав
Партнерства з юридичними нормами країн Євросоюзу, інституційність,
що передбачає можливість створення
секретаріату для управління вже чинними системами Східного партнерства
та посилення секторальної співпраці.
На сьогодні питання про радикальне оновлення функціональної протягом останніх 10 років системи
Східного партнерства та про хоча би
можливість відокремлення трійки
лідерів залишається без відповіді.
Віра Яремчук,
позаштатний кореспондент
газети «Міграція»
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Нагально необхідним... для надання об’єктивної інформації для оцінювання та планування
соціально-економічного розвитку держави в цілому, є проведення національного перепису
населення у найближчий час
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Демографічна ситуація в Україні

Директор Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В.Птухи
НАН України
д.е.н., професор, академік НАН України
Лібанова Елла Марленівна

Читачів нашої газети цікавили на протязі
року такі питання, як: чисельність та
статево-віковий склад населення, шлюбносімейна
ситуація,
народжуваність,
смертність й тривалість життя та
міграційні процеси в Україні.
За проханням редакції газети на ці питання
відповідає директор Інституту демографії та

соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН
України д.е.н., професор, академік НАН України
Лібанова Елла Марленівна

Чисельність та статево-віковий склад
населення. Чисельність населення України,
починаючи з 1991 року (коли вона становила 51,9 млн осіб), скоротилась більш ніж на
9,7 млн осіб, з яких 2,3 млн осіб країна втратила внаслідок анексії АР Крим. За даними
Державної служби статистики, на початок
2019 року чисельність наявного населення України становила біля 42,15 млн осіб.
Провідним фактором скорочення населення
в Україні є депопуляція (тобто його змешення внаслідок перевищення числа смертей
над числом народжень). Наразі Україна, поряд Болгарією та Сербією, складає трійку
держав з найвищою інтенсивністю природного скорочення населення.
Характерною рисою сучасного типу
відтворення населення є зміни в його
віковій структурі, які є наслідком старіння
населення – збільшення частки старших
вікових груп на тлі скорочення питомої
ваги дітей. За найбільш поширеним дотепер індикатором старіння населення – часткою осіб віком 65 років і старше – Україна
наразі посідає 29-те місце у світі. В Україні
більш високий рівень старіння населення
і нижча частка працездатного контингенту
в його складі традиційно спостерігається
в сільській місцевості, що обумовлює там
вищу інтенсивність депопуляції, ніж у
міських поселеннях. Затяжна депопуляція в
селах України поєднується з довготривалим
міграційним відтоком сільського населення
в міста.
Шлюбно-сімейна ситуація. В Україні, як
і в інших країнах Європи, відбуваються
складні трансформації моделі шлюбу і
сім’ї – підвищення віку вступу до шлюбу і
дітонародження, різноманіття форм шлюбних стосунків та форм сімейних об’єднань,
поширення позашлюбної народжуваності.
Середній вік вступу до шлюбу жінок
підвищився з 26,5 року в 2000 році до 29,3
у 2017-му. У чоловіків, відповідно, показники середнього віку зросли з 29,4 року
до 32,0. Щодо середнього віку реєстрації
першого шлюбу, то для жінок він у 2017
році дорівнював 25,5 року; у чоловіків,
відповідно, 28,2. Ранні шлюби (нареченим до
18 років) стають все більш рідким явищем.
Однак статистика свідчить, що українці
раніше і частіше реєструють шлюби та народжують дітей у традиційному шлюбі, ніж

населення більшості країн Європи. В Україні
збережено традиційні національні риси
сімейного способу життя: високий рівень
шлюбності населення, сімейна солідарність
і взаємодопомога поколінь.
Народжуваність.Зростання
народжуваності в Україні протягом 20022009 років змінилося її коливаннями, а
у 2012 році вона різко збільшилася і досягла найвищого значення за весь період
свого зростання. У 2014-2017 роках знову
відбулося зменшення кількості новонароджених. У 2017 році чисельність новонароджених в Україні становила 364,0 тис. дітей
і була на 8,3% нижче за чисельність народжених у попередньому 2016 році та ледве
перевищувала чисельність народжених у
2001 році, коли була зареєстрована найнижча народжуваність в Україні. Загальний
коефіцієнт народжуваності в Україні у 2017
році становив 9,4‰. Найточнішою характеристикою народжуваності є її сумарний
показник, який показує кількість народжених дітей однією жінкою протягом життя.
За даними Державної служби статистики,
сумарний показник народжуваності у 2017
році становив 1,37 дитини. Як зазначалося вище, найвище його значення у новітній
демографічній історії країни було досягнуто
у 2012 році і становило 1,53 дитини у розрахунку на одну жінку.
В
Україні
найактивнішими
щодо
дітонародження у 2017 році були 25-29-річні
жінки – третина всіх народжень мала місце у
цій віковій групі, тоді які у 2000 році рівень
народжуваності жінок у віці 20-24 років у 1,6
рази перевищував народжуваність у жінок
у віці 25-29 років. У молодих жінок у віці
до 25 років протягом останніх п’яти років
спостерігається зменшення народжуваності,
а от у жінок середнього і старшого
дітородного віку мають місце певні коливання рівня народжуваності.
З початку поточного сторіччя в Україні мало
місце зростання середнього віку матері при
народженні дитини: якщо у 2000 році цей показник був на рівні 25,1 року, то у 2015 році
він сягнув 27,2, а у 2017-му – 27,6. Середній
вік матері при народженні першої дитини в
Україні впродовж двох останніх десятиліть
також поступово зростав: у 2000 році цей показник становив 22,9 року, у 2005-му – 24,2, у
2015-му – 24,8, у 2017-му – 25,2. «Старіння»
материнства в Україні швидше поширюється
в містах, ніж в сільській місцевості: середній
вік матері при народженні першої дитини
у містах становив 26,5 року, тоді як у селах
був на два роки менший – 24,4. При цьому показники середнього віку матері при
народженні дитини і середнього віку матері
при народженні первістка в Україні ще залишаються одними із найнижчих серед
європейських країн.
На сьогодні в Україні кожна п’ята дитина
(у 2017 році 20,5%, у тому числі у містах
– 19,5%, у сільській місцевості – 22,4%)
народжується у матерів, які не перебувають
у офіційному шлюбі.
Смертність й тривалість життя. Громадяни України проживають коротше життя, ніж мешканці розвинутих країн світу.
За даними Державної служби статистики
України, у 2017 році середня очікувана
тривалість життя при народженні становила
72,0 року (у 2016-му – 71,7) для обох статей (жінки у 2017-му – 76,8 року, у 2016-му
– 76,5; чоловіки у 2017-му – 67,0, у 2016-му
– 66,7). Якщо порівняти зі Швецією у цьому
ж році (82 роки), різниця становить близько
десяти років. Починаючи з 1991 року, тобто впродовж всього періоду незалежності
України, відбувалися різноспрямовані коливання рівня смертності населення України, і,

відповідно, змінювалася величина середньої
тривалості життя. З 2008 року смертність поступово стала зменшуватись, у 2011-2013 роках рівень смертності залишався практично
на однаковому рівні, практично незмінною
була і тривалість життя. Оцінки зміни рівня
смертності після 2014 року утруднені через
брак даних щодо реальної чисельності населення.
Високий розрив у тривалості життя між
жінками й чоловіками – майже 10 років –
залишається у нашій країні незмінним уже
досить тривалий час. У розвинутих країнах
він зазвичай не переважає 5-6 років. За
регіонами України спостерігаються певні
коливання як самого показника (з максимальним значенням у м. Києві та у західних
областях та мінімальним на Півдні та Сході),
так і різниці за статтю. За даними Держстату України, найбільший розрив у 2017
році був характерний для Житомирщини,
Чернігівщини та Київщини.
У 2017 році, за даними Держстату України,
було зареєстровано 574,1 тис. смертей, (у
2016-му – 583,6), з яких 18,3% – смерті населення у працездатному віці. Відносний
показник становив 14,5 на 1000 населення.
Порівняно з 2015-м та 2016-м роками, число смертей продовжує повільно знижуватись. Це обумовлено загальним скороченням
чисельності населення. Явище зменшення
кількості смертей може опосередковано
свідчити про зменшення чисельності населення за рахунок міграції. Продовжується
зменшення показника смертності немовлят,
який у 2017 році становив 7,6 на 1000 народжених живими.
Однак у 2018 році кількість померлих зросла до 587,7 тис. осіб (з них 2397 випадків
смерті дітей у віці до 1 року), відповідно за
рік за рахунок природного скорочення (тобто
різниці між числом народжених і померлих)
населення зменшилось на 251,8 тис. осіб.
Як і в останні роки у структурі смертності
за основними класами причин смерті чільне
місце посідають серцево-судинні захворювання (67,0%), новоутворення (13,6%) та
зовнішні причини смерті (5,4%). Наступні за
значущістю у топ-п’ятірці основних причин
смерті, які складають менше 5% – хвороби
органів травлення та хвороби органів дихання. Особливістю режиму смертності в нашій
країні є надмірно високий рівень смертності
від інфекційних та паразитарних хвороб (левову частину якого зумовлюють ВІЛ/СНІД
та туберкульоз) і, відповідно, більша питома
вага у структурі смертності всього населення.
Особливості режиму смертності в Україні
відображаються у відносно вищих, ніж у
розвинених країнах як світу, так і Європи, показниках загальної смертності та смертності
за основними причинами та несприятливій
їх динаміці впродовж останніх десятирічь.
Однією з них є значно вищі показники
смертності у відносно молодому віці, як
загальної, так і від окремих причин. Наприклад, рівень смертності внаслідок
інфекційних захворювань українців віком 1529 років більш ніж у двадцять два рази вищий,
ніж у їх ровесників в Швеції. Вдвічі частіше
гинуть молоді люди і через неприродні причини. Натомість в інших країнах колишнього
соцтабору (наприклад, у сусідній Польщі)
рівні смертності молоді за основними причинами значно меншою мірою відрізняються
від європейських показників.
Міграційні процеси. З 2005 року сальдо зареєстрованих міграцій (тобто тих, які
пов’язані з реєстрацією/ зняттям з реєстрації
за місцем проживання) є додатним, однак ці
дані не відображають усі міграційні потоки,
зокрема вони не включають зовнішню тру-

дову міграцію.
Україна на сьогодні залишається однією з
найбільших країн-постачальників робочої
сили в Європі. Згідно з даними третього
загальнонаціонального обстеження з питань трудової міграції, яке було проведене
Державним комітетом статистики України
у січні-червні 2017 року, кількість громадян
України у віці 15-70 років, які з початку 2015
року до середини 2017 року працювали або
шукали роботу за кордоном, склала 1,3 млн
осіб, або 4,5% населення відповідного віку.
Порівняно з 2012 роком, останній показник
зріс на третину. При цьому обстеженням
не могли бути охоплені члени домогосподарств, які в повному складі виїхали за кордон і мешкають там вже протягом багатьох
років, а також особи, які виїхали працювати
за кордон до 2015 року і з того часу не поверталися в Україну. Тобто реальні масштаби
українського заробітчанства є більшими і за
оцінками фахівців ІДСД ім. М.В. Птухи НАН
України становлять від 2,7 млн до 3,0 млн
осіб. Основними країнами-реципієнтами
української робочої сили, згідно з даними
опитування 2017 року, є Польща (38,9%),
Російська Федерація (26,3%), Італія (11,3%),
Чеська республіка (9,4%).
Після анексії Криму та початку
антитерористичної операції на Донбасі в
тенденціях трудових міграцій населення
України відбулися помітні зміни. Обсяги
зовнішньої трудової міграції збільшилися,
відбулося посилення тенденції переходу
тимчасової трудової міграції у постійну форму, виїзд членів сімей довгострокових трудових мігрантів до країн-реципієнтів. Частина
заробітчан, які раніше працювали в Росії,
переорієнтувалася на країни ЄС, особливо
на Польщу. Як наслідок Польща витіснила
Російську Федерацію з першої сходинки за
кількістю трудових мігрантів з України.
Основною причиною активізації зовнішніх
трудових міграцій є погіршення можливостей заробітку в Україні, зниження рівня життя населення та падіння курсу національної
валюти по відношенню до долара та євро
після подій 2014 року. Військові дії впливають на перебіг міграційних процесів не
безпосередньо, а через викликане ними
погіршення економічної ситуації. Крім того,
в окремих країнах Євросоюзу прийняті або
розробляються законодавчі акти, спрямовані
на регулювання трудової міграції до цих
країн, що також є чинником відтоку робочої
сили з України.
Результатом анексії Криму та подій на
Донбасі стало виникнення вимушених
за характером міграцій, поява в країні
внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За
даними Мінсоцполітики України, станом на
20 травня 2019 року на обліку перебувало 1
380,0 тис. переселенців. Основна частина
ВПО концентрується в прилеглих до зони
конфлікту областях, а також у місті Києві.
Понад третина ВПО прагне закріпитися в
регіонах сучасного проживання і не намагатиметься повернутися додому навіть після
завершення операції об’єднаних сил.
Нагально необхідним, як для представлення реальної ситуації щодо поточної
демографічної ситуації, так і для надання
об’єктивної інформації для оцінювання
та планування соціально-економічного
розвитку держави в цілому, є проведення
національного перепису населення у найближчий час.
Елла Лібанова,
директор Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В.Птухи
НАН України
д.е.н., професор, академік НАН України
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Служба зайнятості – людям з інвалідністю

Проблема працевлаштування громадян з інвалідністю
на сьогодні є актуальною та непростою. Проте існує багато прикладів вдалого вирішення питань зайнятості
даної категорії населення.
У травні 2019 року під час навчального семінару
«Альтернативні шляхи працевлаштування осіб з
інвалідністю в Україні» робота колективів Одеського ОЦЗ та Центру зайнятості Суворовського району
м. Одеси була відзначена Подякою Всеукраїнської

громадської
організації
«Асоціація
інвалідівспинальників України».
Підприємництво: бізнес без меж
У Великомихайлівському районі Одеської області,
де кількість вільних робочих місць для працевлаштування обмежена, підприємництво може стати одним із
засобів гідної зайнятості.
Валерій Іванов, який має 3-тю групу інвалідності,
мріяв відкрити власну справу, аби не залежати від обставин та начальників. Бажання стати
бізнесменом привело чоловіка до служби зайнятості.
З попереднього місця роботи, де Валерій працював інженером-електриком, через певні обставини довелось звільнитись. Тож він звернувся до
Великомихайлівської районної філії Одеського обласного центру зайнятості.
Після рекомендацій особистого консультанта,
відвідування семінарів з орієнтації на підприємницьку
діяльність та недовгих роздумів він вирішив започаткувати власну справу.
На засіданні комісії щодо одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької
діяльності Валерій представив бізнес-план на тему
«Сільськогосподарське виробництво та продаж його
продукції» і отримав позитивне рішення.
Зараз чоловік успішно працює, сам є директором
свого, хоч і маленького, але перспективного бізнесу.
Також продовжується співпраця Валерія з центром
зайнятості, фахівці якого консультують підприємця та

Ринок праці: потрібні професіонали

Щоб стати затребуваним на ринку праці, потрібно
бути майстром своєї справи. У наш час диплом без
знань нічого не вартий. Професіоналізм є вимогою
будь-якого сучасного роботодавця до працівника.
Зважаючи на ці тенденції, служба зайнятості
пропонує безробітним професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації під
гарантоване працевлаштування за однією із понад
ста професій абсолютно безкоштовно. Cаме таким
прикладом є історія Артура Левенця.
Після закінчення школи, маючи певні проблеми

зі здоров’ям, хлопець не наважився вступати до
навчального закладу. Під час профорієнтаційних
заходів у школі, які проводили фахівці Арцизької
районної філії Одеського обласного центру
зайнятості, він дізнався про можливість отримати професію за направленням служби зайнятості.
Найбільше хлопця приваблювала спеціальність електрогазозварник, адже у подальшому є перспектива
оперативного працевлаштування. Після консультацій
фахівців філії та проходження тестування Артур був
направлений на професійне навчання до Одеського центру професійно-технічної освіти Державної
служби зайнятості.
«Навчання було цікавим, насиченим та ефективним. Викладачі – приємні, позитивні, професіонали
своєї справи, які завжди йдуть назустріч слухачам»,
– ділився враженнями після проходження навчання
юнак. Місяці навчання минули швидко і в короткий
термін хлопцю була підібрана робота. Відтепер Артур офіційно працює в ТОВ «Сервіс Грейн» електрогазозварником.
Отже вихід є завжди, і фахівці служби зайнятості
плідно працюють над вирішенням питання працевлаштування осіб з обмеженими можливостями.
Однак успіх у працевлаштуванні залежить від
спільних зусиль обох сторін.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

запрошують на зустріч вже як роботодавця.
Фахівці служби зайнятості проводять активну роботу задля підтримки підприємницьких ініціатив
безробітних. Усі охочі активно залучаються до участі
в семінарах з підприємницької діяльності. Головна мета – інформування про можливість відкриття
власної справи, за сприяння служби зайнятості. Також безробітні громадяни отримують індивідуальні
профконсультації щодо вибору професійного напрямку підприємництва, проходять професійне навчання,
захищають обраний бізнес-план.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Альтернативні шляхи
працевлаштування осіб
з інвалідністю в Україні
У травні 2019 року представники служби зайнятості взяли участь у
навчальному семінарі «Альтернативні шляхи працевлаштування осіб
з інвалідністю в Україні».
Начальник відділу організації сприяння працевлаштування Одеського обласного центру зайнятості Ірина Юшкова та директор Центру зайнятості Суворовського району м. Одеси Ірина Єзерська
спілкувались з присутніми, надавали відповіді на запитання осіб з
інвалідністю, активно брали участь в обговоренні проблем у сфері
зайнятості, з якими вони стикаються. Зокрема найбільш актуальними
були питання щодо вміння презентувати себе під час співбесіди з роботодавцем; заповнення реабілітаційної карти інваліда; умови отримання ДБ; можливість перенавчання та інші. Представниками служби
зайнятості в цілому було наголошено, що успіх у працевлаштуванні
залежить від спільних зусиль обох сторін.
Семінар пройшов в цікавий, позитивній та пізнавальній атмосфері
для всіх учасників. Інформаційно насиченим був виступ голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідівспинальників України» І. Марусевича, який зазначив, що на
сьогоднішній день в Україні впроваджено програму щодо створення
безбар’єрного середовища для громадян з інвалідністю та наголосив
на значимості співпраці Державної служби зайнятості та закладів
професійної реабілітації осіб з інвалідністю, що дає їм можливість
бути соціалізованими та покращувати свій добробут.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Прес-тур: “ТІС-ЗЕРНО” – найбільший термінал України

Представники Одеської обласної служби зайнятості, у супроводі журналістів

місцевих ЗСІ, відвідали одне з
найвідоміших підприємств Одещини
«ТІС-зерно» для обговорення питань
співробітництва та укомплектування
вакансій.
Підприємство розташоване в акваторії
порта Южний Одеської області та є
найбільшим в Україні зерновим термінал,
на якому використовується найсучасніше
елеваторне і переробне обладнання, новинки та технічні рішення. Підприємство
розвивається, тому постійно потребує
нові кадри. Основні вакансії на
підприємстві – кваліфіковані робітники.
«Співпраця зі службою зайнятості вже
налагоджена. За допомогою служби на
підприємство працевлаштовано більше
50 осіб», – зазначив головний інжинер
підприємства М. Павлов, – але ми маємо
намір розвиватись далі, тому працівники
нам потрібні”.

Начальники відділів терміналу презентували представникам ЗМІ професії
лаборанта, слюсаря з ремонту та обслуговування
машин,
підсобного
працівника. Сьогодні на підприємстві
більше 20 вакансій. Потрібні лаборанти, слюсарі, електрики, водії, машиністи
навантажувачів, підсобні робітники. Також акцентувалась увага на готовності
підприємства приймати на роботу осіб
старше 18 років без вимог до освіти і стажу, адже «ТІС –ЗЕРНО» має можливість
для навчання робітників, їх самоудосконалення та може гарантувати подальший
кар’єрний ріст.
Директори Лиманської районної філії,
Южненської міської філії та Центру
зайнятості Суворовського району міста
Одеси під час спілкування з керівництвом
терміналу мали змогу наочно ознайомитись з роботою підприємства, умовами

праці та дізнатись про актуальні вакансії.
Екскурсія цехами підприємства та
знайомство з технологічнимипроцесами
дало змогу оцінити маштабність та
перспективність розвитку терміналу.
Керівництво «ТІС-Зерно» постійно
дбає про умови праці, професійність
кадрів та перспективи професійного
росту на підприємстві. Все це є ознакою стабільно працюючого та соціально
відповідального роботодавця.
Наприкінці зустрічі сторони домовились про співпрацю, проведення професіографічних екскурсій для
школярів, укладання договорів на виконання тимчасових робіт.
Основну мету прес-туру – соціальне
партнерство– досягнуто.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ
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100 тис грн компенсації стягнули державні
виконавці на користь працівника за час
вимушеного прогулу

На примусовому виконанні у Болградському районному відділі
державної
виконавчої
служби з 23.01.2019 перебувало
провадження про стягнення з КП
«Болградська центральна районна лікарня» на
користь працівника компенсації за час вимушеного прогулу у розмірі
99 900 грн.

Після вжиття усіх заходів, передбачених законом, працівник отримав
кошти у повному обсязі
та був поновлений на посаді лікаря.
Довідково: згідно з законом у разі звільнення
без законної підстави
або незаконного переведення на іншу роботу
працівник повинен бути
поновлений на попередній

роботі органом, який розглядає трудовий спір.
При винесенні рішення
про поновлення на роботі орган, який розглядає
трудовий спір, одночасно приймає рішення про
виплату
працівникові
середнього заробітку за
час вимушеного прогулу
або різниці в заробітку
за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але
не більш як за один рік.
Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного
року не з вини працівника, орган, який розглядає
трудовий спір, виносить
рішення про виплату
середнього
заробітку
за весь час вимушеного
прогулу.
just.odessa.gov.ua

Як діяти у випадку домашнього
насильства?

Домашнє насильство – це діяння (дії або
бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного характеру, що
вчиняються по відношенню до членів сім’ї.
Домашнє насильство - це проблема, яка потребує негайного реагування та вирішення,
а тому розповідаємо як діяти, якщо Ви або
Ваші рідні стикнулися зі знущаннями та жорстокістю зі сторони близьких людей.
Що потрібно робити у випадку домашнього
насильства?
Одразу викликати поліцію – 102!
Звернутися на «гарячу лінію» - 116-123 (цілодобово та безкоштовно в межах України).
Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» передбачено
нові механізми захисту від домашнього насильства:
1. Терміновий заборонний припис (виноситься на підставі ініціативи поліції або заяви
постраждалої особи).
Передбачає для кривдника:
- зобов’язання залишити місце проживання
(перебування) постраждалої особи;
- заборону на вхід та перебування у місці
проживання (перебування) постраждалої
особи;
- заборону в будь-який спосіб контактувати
з постраждалою особою.
За невиконання припису - штраф, громадські роботи або адміністративний арешт.
Термін дії припису - до 10 діб.
2. Обмежувальний припис (виноситься на
підставі заяви потерпілої особи або її представника, батьків, родичів, органу опіки та
піклування.
Рішення про застосування обмежувального
припису приймає суд не пізніше 72 годин.
Передбачає для кривдника:
- заборону перебувати у в місці спільного
проживання (перебування);
- усунення перешкод у користуванні майном потерпілою особою;
- обмеження спілкування з постраждалою
дитиною;
- заборону наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування),
навчання, роботи, інших місць відвідування
постраждалої особи;
- заборону особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, переслідувати
її, спілкуватися з нею;

- заборону вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою.
Термін застосування - до 6 місяців.
Особи, постраждалі від домашнього насильства мають право на:
1) безоплатну юридичну допомогу (захист,
представництво у суді, складання документів).
Постраждалим від домашнього насильства
гарантується правовий захист, правові послуги призначеного адвоката (юриста) оплачує
держава.
Контакти центрів: www.legalaid.gov.ua/ua/
local-centres.
2) психологічну підтримку та соціальні послуги (консультування, кризове та екстрене
втручання, соціальний супровід, посередництво тощо) у центрах соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, мобільних бригадах
соціально-психологічної допомоги.
Контакти центрів: http://www.msp.gov.ua/
news/14911.html.
Контакти мобільних бригад: http://www.
msp.gov.ua/news/14910.html.
3) тимчасовий притулок у центрі соціально-психологічної допомоги, кризовому центрі або притулку для жертв домашнього насильства.
Контакти центрів: http://www.msp.gov.ua/
news/14909.html
Потрапити до такого закладу можна, звернувшись до місцевої державної адміністрації
або міської ради.
Якщо Ви стали свідком домашнього насильства щодо своїх близьких, рідних, знайомих, звертайтеся до поліції! Ваша небайдужість може врятувати чиєсь життя!
just.odessa.gov.ua

3,8 млн грн заборгованості стягнули державні
виконавці на користь Пенсійного фонду України
в Одеській області
З 09.09.2014 на примусовому виконанні у Другому Приморському відділі
державної виконавчої служби м. Одеса
перебувало провадження про стягнення з державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» боргу на користь Головного
управління Пенсійного фонду України
в Одеській області.
У результаті вжитих державним виконавцем заходів з судноплавної компанії було стягнуто 3 792 068 грн заборгованості на покриття пенсій, страхові
внески та штрафні санкції, у зв’язку з
чим завершено 20 виконавчих проваджень повним виконанням.
just.odessa.gov.ua

Як діяти, якщо ваша дитина стала
жертвою булінгу
Ваша дитина стала жертвою булінгу і
Ви не знаєте як діяти в такій ситуації?
Повідомляємо:
- подайте керівнику закладу освіти
заяву про випадки булінгу (цькування)
щодо вашої дитини;
- поясніть дитині, до кого вона може
звернутися за допомогою у разі цькування (вчителі, керівництво школи,
психолог, старші учні, батьки інших
дітей, охорона).
Якщо вирішити ситуацію з булінгом
на рівні школи не вдається – зверніться в поліцію!
Якщо Вам необхідна правова допомога (юридична консультація, складання заяви, інших документів) –
зверніться до Єдиного контакт-центру
безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103*.
ВАЖЛИВО: діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката
(складання заяв, представництво в
суді).
Якщо дитині необхідна психологічна
допомога – зверніться на Національну

дитячу «гарячу лінію» для дітей та батьків з питань захисту прав дітей за номером 116-111 .
*цілодобово та безкоштовно в межах
України.

Захистіть свою дитину від цькування!
just.odessa.gov.ua

1,3 млн грн боргу стягнули державні
виконавці на користь Управління
Державної фіскальної служби в
Одеській області

З 28.01.2019 на примусовому виконанні в Управлінні Державної виконав-

чої служби перебувало
провадження про стягнення з ДП «Білгород-Дні-

стровський морський торговельний порт» боргу у
розмірі 1 295 631 грн на
користь Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській
області.
У рамках провадження
державним виконавцем
було накладено арешт на
рахунки, належні боржнику. З арештованих рахунків заборгованість списано у повному обсязі.
just.odessa.gov.ua

73 тис грн заборгованості по аліментах сплатив
батько своїй дитині
На примусовому виконанні у Чорноморському міському відділі Державної
виконавчої служби перебувало провадження про стягнення аліментів з батька на утримання дитини.
У зв’язку з несплатою з грудня 2013
року за вказаним провадженням утворилась заборгованість у розмірі 72 930
грн.

Після винесення державним виконавцем постанов про обмеження боржника
у праві виїзду за кордон, у праві керування транспортними засобами, у праві
користування зброєю, та у праві полювання вся сума була сплачена у повному обсязі.
just.odessa.gov.ua
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Варто говорити не лише про мігрантів, а й із мігрантами

Учасники міжнародної конференції країн
Східного
партнерства
проаналізували,
як
висвітлення чутливих тем впливає на ставлення
до цієї соціальної групи.
Міграційні процеси в світі посилюються і впливають на ситуацію у багатьох країнах. Ці процеси
залишаються важливою реальністю і ключовим
елементом розвитку національної економіки та
ринків праці країн Східного партнерства. Від того,
як висвітлюється чутлива тема міграції, залежать
і суспільні, і часто – політичні наслідки. Про це
йшлося під час міжнародної конференції «Сприйняття міграції – можливості і виклики», яка
відбулася в Тбілісі (Грузія). Організатором заходу став Міжнародний центр розвитку міграційної
політики (ICMPD) за підтримки Делегації ЄС у
Грузії.
Учасниками конференції були експерти з
міграції, які працюють у державних структурах,
представники установ, котрі займаються питаннями міграції, журналісти, політики, вчені та
дослідники.
Під час конференції журналісти із України,
Грузії, Вірменії, Молдови, Білорусі представили
свої публікації й сюжети, присвячені трьом аспектам: трудовій міграції, довгостроковій міграції та
внутрішньо переміщеним особам. Колеги говорили про те, яке значення має проблема в їхніх
країнах, та про практику її висвітлення. Попри
відмінність між країнами, у зазначеній темі виявилося багато спільного, тому обмін досвідом був
корисним для кращого розуміння.
«Важливо бачити, що міграція приносить не лише
проблеми, а й забезпечує переваги, – підкреслила
керівник проекту Віолета Вагнер. – Проблеми,
які виникають, штучно підтримуються стереотипами і ксенофобією. Коли йдеться про міграцію,
ми повинні спиратися лише на факти, перевіряти
інформацію, не створювати штучних сенсацій та
емоцій. Для журналістів важливо усвідомлювати
відповідальність за все, що вони оприлюднюють,
за наслідки своїх слів».
Про зв’язок між викривленим висвітленням проблем міграції та «Брекзітом» у Великій Британії говорив заступник директора Migration Observatory
при Оксфордському університеті Роберт Макнейл.
Він проаналізував 200 публікацій британських газет, які присвячували перші сторінки темі міграції
і «Брекзіту».

«Щоб піддатися впливу, необов’язково було купувати газету. Видання майоріли заголовками і
таким чином здійснювали вплив. Зокрема, Daily
Express присвятила «Брекзіту» першу полосу.
Якщо проаналізувати британські газети за десять
років, то можна помітити, що спочатку в пресі
обговорювали, чи є міграція до країни легальною
або ні, але починаючи з 2010 року, вже заговорили про масштаби міграції – зокрема, громадян із
новоприйнятих країн ЄС, які мають повне право
жити і працювати на території Великої Британії.
Наприклад, після приєднання до Євросоюзу
Румунії й Болгарії кількість мігрантів із цих країн
збільшилася в п’ять разів», – зауважив експерт.
За його словами, через переважно нейтральні
чи негативні публікації і практичну відсутність
публікацій про позитивні сторони міграції поняття «ЄС» і «міграція» в уявленні читачів ототожнювалися. Мігрантів із нових країн Євросоюзу
пов’язували з антисоціальною поведінкою і
злочинністю. Якщо на початку 2000-х британські
медіа говорили про переваги трудової міграції, то
після кризи 2008/2009 рр. стали лунати звинувачення, нібито «польські сантехніки» забирають
роботу у британських. Політики стали просувати
ідеї контролю міграції – що неможливо, якщо ви
є членом ЄС.
Дослідниця і журналістка Ноемі Мена Монтес
із Erasmus University Rotterdam, розповіла про
зустрічі з мігрантами на острові Лесбос (Греція),
на кордоні Венесуели і Бразилії та в інших ку-

точках світу. Експертка наголосила, що під час
підготовки матеріалів важливо давати можливість
висловитися самим мігрантам, а не лише владі.
«Іноді викривлення фактів свідчить про нестачу
даних. Якщо ми повторюємо якусь новину багато разів, то надаємо їй більшої достовірності.
Брехня стає правдою, якщо її повторювати багато
разів», – вважає журналістка.
«Однобічне висвітлення теми, лише через
офіційні прес-релізи поліції чи влади, призводить
до викривленої картини: мігранти виглядають
або як жертви злочинів, або як потенційне джерело небезпеки. Наприклад, в українських медіа
трапляються повідомлення про правопорушення,
скоєні громадянами інших держав. І журналісти
зазвичай виносять цю інформацію в заголовок.
Як наслідок – формується упереджена суспільна
думка стосовно тієї чи іншої етнічної групи. У
цьому випадку національність правопорушника
не має значення, і варто утриматися від того, щоб
оприлюднювати її», – погоджується перший секретар Національної спілки журналістів України
Ліна Кущ, яка виступила модератором дискусії,
присвяченій діаспорі та довгостроковій міграції.
Про використання потенціалу вимушених
переселенців для розвитку України розповів
журналіст-переселенець із Луганська Олег Перетяка. За його словами, із окупованих територій
виїхали люди, які здебільшого мають вищу
освіту, професію, цінні навички, а тому можуть принести користь на новому місці. Також
журналіст поділився досвідом висвітлення теми
в українських медіа і прикладами громадської

активності переселенців.
Тема внутрішньо переміщених осіб є близькою
для колег із Грузії та Вірменії, які навели приклади з власної практики. Грузинська журналістка
і громадська активістка Гала Петріашвілі пригадала поїздку до Краматорська торік, де змогла
ознайомитися з тим, як вирішуються проблеми
переселенців в Україні. «У мене винило дежавю,
наче я опинилася в Зугдіді 20 років тому. Той самий агресор, те саме джерело конфлікту. Але мені
здалося, що в Україні стан шоку швидше змінився
станом активності», – сказала журналістка.
Серед інших тем, які висвітлювали учасники
конференції, – репатріація, трудова міграція та її
наслідки, позитивні приклади реінтеграції тощо.
«Це перший захід для журналістів, під час якого обговорюються всі основні аспекти міграції.
Вдячна організаторам за таку ініціативу. Деякі
теми не є «гарячими», а тому часто не представлені
або недостатньо представлені в медіа. І завдання журналістів – тримати ці проблеми в фокусі
суспільної уваги», – підкреслила Ліна Кущ.
За підсумками конференції прийнято резолюцію
з рекомендаціями, які стосуються ситуації в згаданих країнах Східного партнерства.
«ЗМІ відіграють важливу роль не лише в
формуванні суспільної думки і суспільного дискурсу, а й у формуванні державних підходів до
міграції шляхом звітності в цих питаннях. Медіа
мають величезний вплив на формування іміджу
і сприйняття мігрантів та самої міграції. Вони
здатні не лише допомогти краще інтегрувати
мігрантів, а й служити справжнім ретранслятором їхніх історій і таким чином протидіяти
нерозумінню та страху або навпаки – посилювати
криміналізований образ мігранта і підтримувати
антимігрантську риторику», – йдеться в резолюції.
Ставлення до мігрантів і поводження з ними часто залежить від того, як їх представляють засоби масової інформації. Тому важливо забезпечити
більш диференційоване, збалансоване і засноване
на фактах сприйняття мігрантів і міграції замість
відтворення і зміцнення існуючих широко розповсюджених стереотипів, вважають учасники
міжнародної конференції.
Л. Кущ,
власкор газети «Міграція»
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Чим корисний квас: застосування та
рецепт тонізуючого напою

Міцний, шиплячий, підбадьорливий
домашній квас – найкращий тонізуючий
напій.
Квас не тільки втамовує спрагу і приємний за смаком, але ще і має цілу низку
корисних властивостей.
Користь для організму
• У квасі в достатній кількості містяться органічні кислоти, завдяки чому він
затримує вологу в організмі й тому може
чудово тамувати спрагу.
• Квас може підбадьорити і підняти тонус, а тому добре знімає втому і швидко
відновлює сили після трудового дня.
Профілактика та лікування хвороб
• Завдяки тому, що квас містить мікроелементи та вітаміни (молочну кислоту,

вітаміни групи В, кальцій, магній, фосфор
і амінокислоти), цей напій вважається хорошим засобом від авітамінозу.
• Домашній квас є продуктом бродіння.
Мікроорганізми, що розвиваються в квасі
в цей період, лікують бактеріоз, сприяють очищенню кишечника, нормалізують
роботу органів травлення, покращують
обмін речовин в організмі. Квас корисно пити перед вживанням їжі людям, які
страждають на гастрит зі зниженою кислотністю.
• Квас добре впливає на роботу серцево-судинної системи і сприяє омолодженню організму.
Косметологія і поліпшення зовнішнього вигляду
• Великий вміст вітамінів і мікроелементів у квасі зміцнює зубну емаль, покращує стан і зовнішній вигляд волосся,
нігтів, шкіри і кольору обличчя.
• Квас дозволяє не набирати зайву вагу
і тому є чудовим засобом для тих, хто дотримується здорового харчування або ж
прагне схуднути.
Користь та шкода
Якщо хтось страждає на захворювання
печінки, виразкову хворобу, хронічний
гастрит з підвищеною кислотністю, коліт,
ентерит, подагру, то йому слід проконсультуватися з лікарем щодо доцільності
вживання квасу.

Цілющі властивості петрушки
Петрушка – одна з найпоширеніших пряних трав, яка
має приємний смак і чудовий
аромат та широко використовується в кулінарії. А дізнавшись про її корисні властивості, ви полюбите петрушку
ще більше.
Сезон
Ґрунтова петрушка починає
радувати нас з кінця травня
по серпень. В інший час доступна теплична петрушка.
Як вибирати
Вибираючи петрушку, зверніть увагу на її свіжість: листя повинно бути яскраво-зеленим, пахучим і без темних
плям. Зберігайте петрушку в
холодильнику, для упаковки
виберіть паперовий пакет.
Корисні властивості
Петрушку можна сміливо
віднести до лікарських рослин, оскільки вона містить
ефірні олії, біофлавоноїди,
аскорбінову і фолієву кислоту, вітаміни групи В, А, К,
РР, каротин, магній, залізо,
калій, кальцій, літій, фосфор,
цинк.
Для краси і молодості
Петрушка вже давно прижилася
в
косметології,

оскільки її сік творить чудеса: приводить шкіру в тонус,
відбілює, знімає набряки і
почервоніння; допомагає боротися з вугровим висипом, а
ще перешкоджає появі зморшок.
Для травлення
Петрушка стимулює травні
ферменти, викликає апетит.
Допомагає при захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки. Наявність інуліну
покращує обмін речовин.
Петрушка також має протизапальну дію.
Для зубів і ясен
Існує думка, що регулярно
вживаючи свіжу петрушку
в їжу, за допомогою її соку
ви зможете трохи відбілити
зуби. А безперечним фактом є те, що завдяки своєму
корисному складу ця пряна
рослина зміцнює наші ясна.
Для кровоносної системи
Ця травичка благотворно
впливає на стан кровотворної системи. Зміцнює кровоносні судини, нормалізує
кисневий обмін і забезпечує
нормальне функціонування
мозку.
healthday.in.ua

Домашній квас дуже простий у приготуванні і невимогливий при зберіганні.
Існує дуже багато рецептів приготування квасу, тому цей традиційний слов’янський напій завжди залишається смачним, різноманітним, корисним і ніколи не
набридає.
У період з кінця березня і весь квітень
з’являється березовий сік. Це дуже цінний продукт, а крім того – підходяща
сировина для приготування домашнього
квасу у весняний період.
Рецепт підбадьорливого вітамінного
напою
Щоб приготувати березовий квас, знадобиться:
• 1 л березового соку,
• 15 г дріжджів,
• 5 шт. ізюму,
• 1 ч. ложка лимонної цедри.
Приготування березового квасу
Нагрійте березовий сік до 35°С. Перелийте сік у скляну банку.
Додайте дріжджі, промитий ізюм і цедру. Щільно закрийте банку і залиште на
1-2 тижні.
У результаті ви отримаєте газований
приємний кислуватий на смак квас із березового соку, який можна зберігати протягом усього літа.
Смачного!
4mama.ua

Українка Ястремська стала чемпіонкою турніру в
Страсбурзі

ГОРОСКОП
на ЧЕРВЕНЬ 2019 року

Овен. Для Овна червнева спека може обернутися низкою необачних вчинків. Постарайтеся не піддаватися на спокусу «піти у відрив»
і проводьте вільний час з близькими. Наприклад, замість азартних ігор можна зайнятися
сімейною грою в карти або в настільні ігри.
Телець. Літній настрій розслабить Тельців, що
призведе до стану абсолютної ліні. Одним словом, мінімум рухів тіла. Звичайно, це приємно,
але зірки налаштовані негативно до необдуманих витрат часу, тому лінь вийде Тельцям боком.
В іншому ситуація залишиться без змін. Червень
для вас – спокійний і безтурботний час.
Близнюки. На Близнюків очікує сумбурний
місяць, але усі клопоти будуть приємними.
Здебільшого турботи будуть спрямовані на
вирішення сімейних справ, що послужить
стимулом для зміцнення почуттів та родинних зв’язків. Увесь червень буде наповнений
почуттям любові. Близнюки відчують себе
по-справжньому потрібними і важливими.
Рак. Якщо ви запланували глобальні кроки:
переїзд, початок свого бізнесу, зміну роботи,
одруження – найкраще починати саме на
початку місяця. Хороший період очікується
і в особистих стосунках. Нинішній зв’язок
зміцниться і розкриє несподівані грані, а
нові відносини швидко і впевнено переростуть в щось більше.
Лев. Для Левів настає період, коли потрібно не
починати щось нове, а закінчувати старе. Якщо
ви знаєте, що давно надійшов час поставити
крапку в тривалих відносинах або написати заяву на звільнення – робіть це, поки триває червень.
Діва. На початку спекотного сезону на Дів
очікуватиме багато справ. Займатися доведеться всім тим, що накопичувалося упродовж тривалого часу, але з різних причин
відкладалося на потім. Місяць буде скоріше
позитивним, хоча зовсім уникнути негативу
теж не вийде.
Терези. Терезам в червні необхідно буде
«увімкнути» на повну потужність своє
вміння домовлятися і розряджати напругу.
Розташування планет спричинить те, що
цьому знакові доведеться втримати цілий
шквал невдоволення і несхвалення, в основному – від колег і співробітників.
Скорпіон. Якщо для когось зміни в житті
– несподіванка, то для Скорпіона на початку літа зміни – це необхідність. Почніть зі
своєю зовнішності, придбайте кілька нових
речей. Згодом вони принесуть вам удачу.

Третя ракетка України Даяна Ястремська у фіналі турніру WTA
категорії International в Страсбурзі переграла 24-й номер світового
рейтингу Франції Каролін Гарсію.
Підсумковий рахунок поєдинку – 6:4, 5:7, 7:6. Зустріч тривала майже три години. Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 16.
42-я ракетка світу за перемогу на турнірі отримає 43 000 доларів
і 280 очок, завдяки чому підніметься на десять позицій у рейтингу
WTA.
dt.ua

«Челсі» розгромив «Арсенал» у фіналі Ліги Європи
«Челсі» вдруге у своїй історії став переможцем Ліги Європи і отримав путівку в груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2019/20.
«Челсі» 4:1 «Арсенал»
Голи: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (з пенальті), 72 – Івобі, 69
dt.ua

Стрілець. Людям, які народилися під знаком
Стрільця, червень обіцяє приємний і позитивний
період. З вашою другою половиною запанує повна гармонія, відносини наповняться щирою теплотою. Легко і просто забудуться минулі сварки
і образи.
Козеріг. З одного боку, на Козерогів чекає
спокійний і тихий місяць; з іншого – досить
нудний і сумний час. Особливо постраждають
ті, хто прагне влаштувати своє особисте життя.
Навіть ті знайомства, які в червні покажуться
вам перспективними, такими насправді не є, і
тому дуже скоро розчарують вас.
Водолій. Гороскоп для Водолія вказує, що
представникам цього знака доведеться проявляти силу волі та відповідальність, адже
в перший літній місяць на них очікують
випробування. Передусім під ударом опиняться фінанси. Минула недалекоглядність
призведе до того, що не вистачить грошей
на додаткові витрати.
Риби. Немов риба в воді – саме так
себе відчуватимуть представники
знака Риби в червні 2019-го. Кар’єра
розвивається повним ходом, на робочому місці панує успіх – вас цінує
керівництво і поважають колеги. Можете з чистою совістю насолоджуватися своїм тріумфом.

Редакційна колегія газети «Міграція» співчуває рідним та
близьким.
08 травня пішов з життя Зелинський Олександр Олексійович,
завідувач кафедри акушерства та гінекології Одеського державного
медичного університету; доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України.
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