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Голова Державної міграційної служби 
України, Максим Соколюк разом із пред-
ставниками Міністерства внутрішніх справ 
України  та Міністерства юстиції України 
взяв участь у зустрічі з радником Президен-

та України Михайлом Федоровим на якій 
обговорювалось питання щодо впроваджен-
ня національної системи ідентифікації гро-
мадян.

На зустрічі обговорювались питання 

забезпечення громадян надійними, без-
печними та доступними електронними по-
слугами ідентифікації.

У ході зустрічі учасники наголосили, що 
розвиток національної системи ідентифі-
кації разом із розвитком альтернативних 
BankID, MobileID та використання уні-
кального ідентифікатора фізичної особи 
дозволить упорядкувати дані в державних 
реєстрах і забезпечить надійну електронну 
взаємодію державних електронних інфор-
маційних систем.

Учасники зустрічі погодилися, що довіра 
у цифровій економіці є ключовою критич-
ною умовою її існування, а недовіра через 
різноманітні організаційні, правові та тех-
нологічні причини суттєво обмежує викори-
стання електронних транзакцій, залишаючи 
громадян виключно з аналоговими, вже зна-
йомими форматами суспільно-економічної 
взаємодії. Саме тому роль державної політи-
ки України у сфері цифрової  ідентифікації 
є ключовою: запустити надійну, захищену 

інфраструктуру та впровадити міжнародні 
стандарти. 

Серед поставлених завдань – аудит функці-
онування державних реєстрів та автоматич-
на верифікація даних, електронний перепис 
населення через механізм накладання даних 
реєстрів, прискорення розвитку та техно-
логічної модернізації сфери електронного 
підпису (ЕП) насамперед із використанням 
хмарних технологій.

Запровадження національної системи іден-
тифікації разом із розвитком альтернатив-
них BankID та MobileID надає можливість 
змінити «паперову» систему взаємодії та є 
ключовим елементом програм «Держава у 
смартфоні» та «Цифрова економіка».

Саме це дозволить суттєво покращити 
життя українців, зробити процес отриман-
ня громадянами адміністративних послуг 
зручним і ефективним, відмовитись від па-
перових довідок та черг під кабінетами чи-
новників.

С. Дон

21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські 
вибори. Причиною їхнього проведення стало те, що на 
інавгурації президент України Володимир Зеленський за-
явив, що розпускає Раду VIII скликання через формальну 
відсутність коаліції від 2016 року.

Станом на кінець липня  опрацьовано біля 100 % електро-
нних протоколів. 

До Верховної Ради стабільно проходять п’ять партій - 
«Слуга народу» – 43.14 %, «Опозиційна платформа – За 
життя» – 13.02 %, «Батьківщина» – 8,18 %, «Європейська 
Солідарність» – 8,12%, «Голос» – 5,84 %. 

Не набрали достатньої кількості голосів такі партії: «Ра-
дикальна партія Олега Ляшка» – 4.01 %, «Сила і честь» – 
3.82 %, «Опозиційний блок» – 3.03, Українська стратегія 
Гройсмана» – 2.40, «Партія Шарія» – 2.23 %,  «Свобода» 
– 2.16 %,  «Громадянська позиція» –1.05 %, «Самопоміч» – 
0.62 %, Аграрна партія України – 0.51 %. 

Пропорційно до такої кількості голосів місця в парламен-
ті можуть розподілитися наступним чином (з 225 всього за 
партійними списками, передбачених пропорційною систе-
мою): «Слуга народу» – 124, «ОПЗЖ» – 37, «Батьківщина» 
– 24, «Європейська Солідарність» – 23, «Голос»  – 17. 

Крім того, у Раді 9 скликання будуть пристуні також 
199 депутатів – мажоритарників (всього їх половина від 
загального складу парламенту – 225, але 26 місць пустува-
тимуть через те, що не відбулися вибори на тимчасово оку-
пованих територіях Донецької та Луганської областей та в 
Криму). Якщо врахувати партійну приналежність мажори-
тарників, то ряди партій-переможців поповняться таким 
чином: «Слуга народу» – 129, «ОПЗЖ» – 7, «Батьківщина» 
– 1, «Європейська Солідарність» – 2, «Голос» – 3.

З урахуванням мажоритарної складової кількість місць у 
ВРУ становить: «Слуга народу»  – 254,  «ОПЗЖ» – 43, 
«Батьківщина» – 26,  «Європейська Солідарність» – 25, 

«Голос»  – 20.
Партії, які набрали понад 2% голосів виборців, отриму-

ють державне фінансування. 
Продовжується підрахування голосів за протоколами з 

мокрими печатками. 
24tv.ua

Центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» 
державного підприємства «Документ» – без перебільшен-
ня є флагманами реформи надання адміністративних по-
слуг громадянам. Починаючи з 2013 року, підприємство 
відкрило 28 офісів із обслуговування громадян. Вивчив-
ши іноземний досвід – зокрема, Будинків юстиції у Гру-
зії, – керівництво підприємства розробило й запровадило 
по-справжньому інноваційний проект, який докорінно різ-
нився від звичного й часом не клієнтоорієнтованого по-
страдянського обслуговування громадян. 

Генеральний директор ДП «Документ» Володимир 
Швачко пригадує складний список вимог і відсутність 
бодай найпростішої техніки у паспортних столах років 
двадцять тому. Пригадує процвітання посередників в 
оформленні закордонних паспортів та безліч незручно-
стей для простих громадян. Сьогодні подача документів 
для оформлення закордонного біометричного паспорта в 

центрах «Паспортний сервіс» займає 15 хвилин. Проду-
мана логістика, наявність фронт- і бекофісу, електронна 
черга і, як наслідок, – економія  часу людей та, звичайно, 
збереження їхніх нервів.

Полегшення отримання адміністративних послуг для 
українців – лише один із результатів діяльності держав-
ного підприємства. Про напрями роботи ДП «Документ», 
про завдання, які стоять найближчим часом, про підготов-
ку кадрів і про роль кожного члена колективу в досягненні 
поставленої мети газеті «Міграція» розповів генеральний 
директор підприємства Володимир Швачко. 

– Володимире Анатолійовичу, у Вашому робочому ка-
бінеті на моніторі – зображення з камер, встановле-
них у центрах «Паспортний сервіс». Помітно, що черг 
немає. Чи означає це те, що ажіотаж із оформленням 
закордонних біометричних паспортів минув? 

Початок, продовження на стор. 2

Робочий візит
 головного редактора 
газети «Міграція» на 

Кіровоградщину...

Юридичний 
дайджест Центри зайнятості – 

для людей!

Олександр Тімонов 
про міграційні процеси 

Харківщини...

Запровадження системи цифрової ідентифікації громадян

Результати позачергових парламентських виборів

Впевнені кроки до європейських стандартів обслуговування

В.А. Швачко,
Генеральний директор 

ДП «Документ»
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У Державному підприємстві «Документ»

– Кількість відвідувачів залежить від 
часу і від дня тижня: наприклад, ба-
гато людей приходить у суботу. Але, 
справді, великих черг на подачу до-
кументів немає. Завдяки досягненню 
європейських стандартів обслугову-
вання клієнтів, комплексними послу-
гами центрів «Паспортний сервіс», 
насамперед щодо оформлення паспор-
тів громадянина України для виїзду за 
кордон та у формі ID-картки, у 2018 
році скористались понад 1 мільйон 
300 тисяч осіб, що на 53% більше, 
ніж у попередньому році. Сплачені 
громадянами кошти за послуги під-
приємства та адміністративний збір 
у сумі понад 710 мільйонів гривень 
спрямовані до державного і місцевих 
бюджетів.

Усі пам’ятають ажіотаж на закор-
донний біометричний паспорт, який 
виник у червні 2017 року, коли в укра-
їнців з’явилася можливість відвіду-
вати країни Євросоюзу без віз. Біля 
підрозділів Державної міграційної 
служби України, центрів з надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) і 
«Паспортних сервісів» тоді утворили-
ся чималі черги із бажаючих його тер-
міново оформити.

Утім, після низки організаційно-тех-
нічних заходів – зокрема, введення 
в експлуатацію додаткових робочих 
станцій у територіальних відділах та 
секціях ДМС, відкриття нових цен-
трів обслуговування громадян ДП 
«Документ» і, головне, завдяки заку-
півлі поліграфкомбінатом «Україна» 
нової лінії для персоналізації доку-
ментів, – це питання з порядку денно-
го було знято.

У липні минулого року міністр вну-
трішніх справ Арсен Аваков через 
ЗМІ на всю країну наголосив, що зав-
дяки оптимізованій інфраструктурі 
Державної міграційної служби та по-
кращеним потужностям поліграфком-
бінату «Україна» зараз можна друку-
вати закордонних паспортів значно 
більше, ніж того вимагає попит. Така 
ситуація зберіглася донині. Напри-
клад, до «Паспортних сервісів» зараз 
приходять на оформлення вдвічі, якщо 
не втричі, менше людей, ніж дозволяє 
пропускна спроможність цих центрів.

Громадяни можуть спокійно прийти 
до будь-якого центру і протягом 15 
хвилин оформити собі «перепуску до 
ЄС». І не лише це, адже ми надаємо 
й інші послуги: проставлення апости-
ля, використання офіційного перекла-
ду, отримання довідки про наявність 
чи відсутність судимості, замовлення 
страхового полісу.

– У чому переваги центрів 
«Паспортний сервіс» для клієнтів? 

– Це насамперед зручне розташуван-
ня, поруч із транспортними розв’яз-
ками, та зручний графік роботи. Це 
електронна черга і відсутність на-
товпів – тому що потоки відвідувачів 
розподіляються по різних зонах. На 
кожному етапі клієнта супроводжує 
спеціально навчений співробітник. 
Усі процеси обслуговування максимально 

автоматизовані, в тому числі з викорис-
танням програмного забезпечення 
власної розробки. Зайве говорити, що 
в центрах у наявності всі канцеляр-
ські та витратні матеріали, клієнт не 
повинен приносити з собою ксероко-
пії тощо. 

Сам принцип роботи центрів із клі-
єнтами й логістичні рішення були 
великою мірою запозичені у грузин-
ських «Будинків юстиції», досвід 
яких делегація підприємства ретельно 
вивчила напередодні відкриття пер-
шого «Паспортного сервісу» у столиці 
на бульварі Т. Шевченка, 27. Система, 
коли клієнт узагалі не перетинається 
з чиновником, який приймає рішен-
ня про підготовку й друк паспорта, 
не лише робить процес оформлення 
легким і невимушеним, а й цілком 
унеможливлює будь-які корупцій-
ні ризики. У центрах обслуговуван-
ня громадян оформляють документи 
політики, зірки естради та спорту, 
телеведучі, відомі громадські діячі. 
«Паспортні сервіси» рекомендують 
своїм близьким і знайомим звичайні 
громадяни.

– Знаю, що останнім часом ак-
тивно впроваджується і мобільне 
оформлення документів. Чи має по-
пит така послуга? 

– Безумовно. Ми були першими, хто 
запровадив цей унікальний сервіс. 
Подібні станції на базі мікроавтобуса 
– своєрідне ноу-хау державного під-
приємства «Документ», аналогів яко-
му немає ані в Україні, ані за кордо-
ном. Унікальність послуги полягає в 
тому, що бажаючим стати власниками 
паспорта не треба самим їхати до ста-
ціонарних установ, де його оформлю-
ють. Варто лише зателефонувати – і в 
обумовлений час та в зручне для клі-
єнта місце приїжджає мікроавтобус, 
оснащений усім необхідним облад-
нанням для оформлення документів. 
Оплата послуг також здійснюється на 
місці, її вартість залежить від кілько-
сті людей, що оформлюють паспорт. 
Наприклад, якщо виїзне оформлення 
замовила одна особа в місті, вона за-
платить 2 336 грн, якщо його очікува-
тиме родина чи компанія знайомих у 
кількості 6 чоловік і більше – закор-
донний біометричний паспорт обій-
деться кожному лише у 1388 грн (вар-
тість оформлення по місту та в межах 
50 км). 

Про готовність паспорта клієнта 
сповіщають телефоном. Забрати його 
можна в центрі «Паспортний сервіс» 
або ж замовити, за додаткову плату, 
послугу мобільної видачі.

У зручності такого сервісу переко-
налося майже десять тисяч жителів 
Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Хар-
кова, Рівного, Луцька, Дубно та Сарн 
та містечок, що знаходяться в 200-кі-
лометровій зоні від цих міст. А цього 
року на День Києва ми презентували 
такий мобільний офіс в Національно-
му експоцентрі України. 

Ці та інші заходи дозволили повні-
стю задовільнити попит на закордонні 

біометричні паспорти. Нагадаю, то-
рік у нашому центрі, розташованому 
в універмазі «Україна» ми вручили 
10-мільйонний біометричний паспорт 
киянці Поліні Савіній. Радий, що 
українці активно користуються безві-
зовим режимом і подорожують світом. 

– Підбиваючи підсумки 2018-го, Ви 
зазначили, що рік був найнапружені-
шим, найскладнішим і водночас най-
пліднішим в історії підприємства. 
Яким напрямам роботи приділяєте 
особливу увагу? 

– Серед пріоритетних напрямів цього 
року – розширення географії центрів 
«Паспортний сервіс» та їх модерні-
зація, збільшення переліку сервісних 
послуг, у тому числі щодо надання 
послуг у сфері електронного цифро-
вого підпису, подальша автоматизація 
процедур і процесів обслуговування 
клієнтів, застосування системи управ-
ління мобільними програмно-техніч-
ними комплексами для задоволення 
зростаючого попиту на виїзне обслу-
говування щодо оформлення за місцем 
замовлення паспортних біометричних 
документів, оперативне внесення ін-

формації до Єдиного державного де-
мографічного реєстру відносно пер-
сональних даних іноземців та осіб без 
громадянства для своєчасного оформ-
лення їм посвідок на постійне та тим-
часове проживання в Україні.

Продовжується сприяння ДП «Доку-
мент» міграційній службі в реаліза-
ції проекту «Електронна картотека», 
завершується відцифрування у місті 
Києві паперових архівів паспорти-
зації громадян України, здійснюєть-
ся подальша розробка програмних 
продуктів та модернізація програм-
ного забезпечення підсистем Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи 
управління міграційними процесами.

– Розкажіть, будь ласка, про колек-
тив Вашого підприємства. Як соці-
альні ініціативи започатковані та 
реалізуються?

– Команда Державного підприєм-
ства «Документ» складається з більш 
як 1200 молодих та мотивованих фа-
хівців, середній вік яких – 30 років. 
Для того, аби підприємство впевнено 
крокувало вперед до європейських 
стандартів, необхідно щоб колектив 
працював як єдине ціле. Тому велику 
увагу приділяємо навчанню і підви-
щенню кваліфікації персоналу, під-
тримуємо зв’язки з вищими навчаль-
ними закладами, знайомимо студентів 
із нашою роботою, а найкращих за-
прошуємо на стажування. 

Співробітники займають активну 
життєву позицію. Беруть участь у 
благодійних марафонах, де збира-
ються гроші для поранених у райо-
ні проведення Операції Об’єднаних 
сил військовиків. Відвідують наших 
захисників в лікарнях та шпиталях. 
Не залишаючись осторонь волонтер-
ського руху, співробітники за власною 
ініціативою збирають грошові кошти, 

продукти харчування, одяг та інші 
речі, яких зараз потребують бійці. 
Спілкуються із пораненими та всіля-
ко їх підтримують, дякуючи за їхній 
подвиг.

Для надання допомоги вимушеним 
переселенцям із Автономної Респу-
бліки Крим, Луганської та Донецької 
областей у 2014 році на базі центрів 
«Паспортний сервіс» були організова-
ні кімнати для роботи з цією категорі-
єю громадян. 

– Минулого місяця Ви, Володими-
ре Анатолійовичу, відзначили своє 
55-річчя. Від імені редакції та всіх 
читачів газети вітаємо Вас із юві-
леєм. Бажаємо здійснення планів, 
підтримки колег і родинного благо-
получчя!

Від  редакції. 
За сприяння в розвитку Всеукраїн-

ської інформаційно-аналітичної газе-
ти «Міграція» генеральний директор 
ДП «Документ» Володимир Швачко 
нагороджений Подякою голови Наці-
ональної спілки журналістів України 
Сергія Томіленка. Подяку вручила 
перший секретар НСЖУ Ліна Кущ. 

Довідково. 
Державне підприємство «Доку-

мент» входить до структури Держав-
ної міграційної служби України. Було 
створене в 2003 році як ДП «Ресур-
си-Документ» та підпорядковувалося 
Державному департаменту у справах 
громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб МВС України.

У 2008 році ДП «Ресурси-Документ» 
перейменоване у державне підприєм-
ство «Документ».

В 2011 році ДП «Документ» переда-
но від МВС України до новоствореної 
Державної міграційної служби Украї-
ни.

За рішенням Колегії ДМС, у лип-
ні 2016 році завершено виведення 
працівників ДП «Документ»  з усіх 
приміщень підрозділів міграційної 
служби, де вони надавали супутні по-
слуги, та їх розміщення у відокремле-
них  центрах підвищеного комфорту 
«Паспортний сервіс», де забезпечу-
ється обслуговування громадян.

Основною метою діяльності під-
приємства є адміністрування Єдино-
го державного демографічного реє-
стру,  впровадження нових сервісів і 
стандартів надання послуг паспорт-
но-міграційного характеру, залучення 
коштів на створення сучасних умов 
обслуговування громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, 
що потребують допомоги під час ви-
рішення питань, пов’язаних із реалі-
зацією їхніх прав у міграційній сфері.

Підприємство посідає провідні по-
зиції серед державних сервісних цен-
трів України за кількістю клієнтів. ДП 
«Документ» неодноразово відзнача-
лося нагородами національного біз-
нес-рейтингу «Лідер галузі». 

Інтерв`ю провела Л. Кущ, 
власкор газети «Міграція»
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У Державній міграційній службі України

Працівники Міграційної служби 
на чолі із Головою ДМС Макси-
мом Соколюком взяли участь у 
дев’ятому засіданні Керівного 
комітету проекту «Підтримка 
управління міграцією та притул-
ком в Україні», який фінансується 

ЄС та реалізується Міжнародною 
організацією з міграції в особі 
Представництва МОМ в Україні.

Головними цілями зазначено-
го проекту є вдосконалення дер-
жавної політики в сфері міграції 
та притулку з метою сприяння 

запланованим інституційним змі-
нам, зміцнення технічно-інститу-
ційних спроможностей та підви-
щення ефективності державних 
органів-бенефіціарів у сфері 
управління міграцією і кордона-
ми.

Під час заходу сторони обго-
ворили поточний стан реалізації 
проекту, зокрема – загальні ре-
зультати аналізу бізнес-процесів 
органів-бенефіціарів проекту, ді-
яльність у рамках ІТ-компоненту, 
роботу, яка наразі здійснюється, 
та подальші кроки впровадження 
результатів такої діяльності тощо.

Учасники засідання високо оці-
нили прогрес у реалізації проек-
ту, водночас підтвердивши не-
обхідність продовження строку 
його реалізації.

dmsu.gov.ua

Делегація Державної міграційної 
служби України на чолі з Головою 
ДМС Максимом Соколюком перебу-
вала у місті Ліон, що у Французькій 
Республіці. Метою робочого візиту є 
поглиблення співпраці із Генеральним 

секретаріатом Інтерполу, насамперед 
– з питань електронної взаємодії баз 
даних.

У ході зустрічей сторони обміня-
лися досвідом стосовно інформацій-
ного обміну та існуючих обмежень, а 

також мали можливість ознайомитися 
з практикою інших країн із цих пи-
тань. Зокрема, в першу чергу – щодо 
доступу до існуючих баз даних Інтер-
полу для забезпечення максимальної 
безпеки при перевірці ідентичності 
громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства під час оформлення 
документів, що посвідчують особу.

Значну увагу сторони зосереди-
ли і на питаннях функціонування 
Бази даних викрадених та втрачених 
паспортів, документів, що вносяться 
до неї та їх статусу, а також розгляну-
ли шляхи внесення відповідальними 
органами України інформації до вка-
заної Бази даних і можливості здійс-
нювати за її допомогою відповідні 
перевірки.

dmsu.gov.ua Представники апарату ДМС за участю Голови Дер-
жавної міграційної служби Максима Соколюка провели 
робочу зустріч із Надзвичайним та Повноважним По-
слом Республіки Ліван в Україні паном Алі Дахером.

У ході спілкування сторони зустрічі обговорили робо-
чі питання, що стосуються міграційної діяльності обох 
країн, зокрема – співпрацю щодо зміцнення договір-
но-правової бази між Україною та Республікою Ліван.

Також Голова ДМС розповів іноземному гостю про 
основні напрямки діяльності міграційної служби,  окре-
мо зупинившись на особливостях міграційної політики 
України щодо іноземних громадян, які перебувають на 
території України.

У подальшому сторони зустрічі домовилися про по-
глиблення українсько-ліванського співробітництва з 
міграційних питань. Зокрема, пан Алі Дахер висловив 
сподівання щодо візиту представників міграційних ор-
ганів ДМС України до Республіки Ліван.

dmsu.gov.ua

 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ 

ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ» 
             

  
                     ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 

      
З ЮВІЛЕЄМ     

                 

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

Міграційна служба України поглиблює співробітництво 
з Інтерполом

У ДМС відбулася зустріч із 
Послом Республіки Ліван

 в Україні

Начальника УДМС України
у Сумській області

Костєннікова
Дмитра Михайловича

Директора департаменту інформатизації,
телекомунікації та захисту інформації ДМС

Двойленка
Івана Володимировича

Генерального директора
ДП «Документ»

Швачка
Володимира Анатолійовича

У ДМС відбулася зустріч з 
представниками УВКБ ООН

 в Україні

Майже 14 тисяч ID-карток Міграційна служба видала напередодні та у 
день голосування на виборах до Верховної Ради України

Відбулася зустріч Голови Державної міграційної 
служби Максима Соколюка із Представником Управ-
ління Верховного комісара ООН у справах біженців 
в Україні паном Пабло Матеу. У зустрічі також взяли 
участь представники Представництва УВКБ ООН та 
апарату ДМС.

Під час зустрічі сторони обговорили напрямки спів-
робітництва в рамках Глобального Форуму з питань бі-
женців, найближче засідання якого відбудеться в грудні 
2019 року в м. Женева, Швейцарська Конфедерація.

Насамперед, увагу приділили питанням перебування 
в Україні осіб зі статусом додаткового захисту, а також 
політиці інтеграції шукачів захисту в Україні.

Представники ДМС зазначили, що роблять і уже 
зробили чимало кроків у процесі сприяння інтеграції 
біженців в українське суспільство, при цьому робота 
триває і вже опрацьовуються можливі зміни до україн-
ського законодавства, яке стосується біженців та шука-
чів захисту. Однак цей процес є тривалим та потребує 
вивчення досвіду інших країн з порушених питань, а 
також сприяння з боку УВКБ ООН та інших міжнарод-
них інституцій.

У подальшому сторони домовилися продовжити 
співпрацю над подальшим удосконаленням законодав-
ства України та практики його застосування з питань, 
що стосуються цієї категорії іноземців.

dmsu.gov.ua

Державна міграційна служба України зробила усе можливе, аби кожен громадянин України зміг реа-
лізувати своє право голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року.

За остаточними підрахунками, впродовж 19-20 липня та безпосередньо у день виборів територіальні 
органи та підрозділи ДМС, Центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування гро-
мадян «Паспортний сервіс» по всій Україні видали 13773 ID-картки: 19 липня – 7612; 20 липня – 5418; 
21 липня – 743.

Для того, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт, 
працівники впродовж 19-21 липня забезпечили видачу вже персоналізованих паспортів, які були до-
ставлені до територіальних органів та підрозділів ДМС.

Нагадаємо, що, починаючи з 2016 року, Міграційна служба оформила понад 3,5 млн. паспортів гро-
мадянина України у формі ID-картки.

dmsu.gov.ua

Голова ДМС взяв участь у дев’ятому засіданні Керівного комітету 
проекту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні»
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Одним із напрямків ро-
боти Управління Держав-
ної міграційної служби 
України в Чернігівській 
області є тісна співпраця 
з органами реєстрації. За 
6 місяців 2019 року спеці-
алістами УДМС України 
в Чернігівській області 
здійснено 117 перевірок 
діяльності органів реє-
страції, що складає  24,5% 
від загальної кількості ор-
ганів реєстрації на терито-
рії Чернігівської області. 
За результатами перевірок 
надано практичну та мето-

дичну допомогу, складені 
та надіслані акти з відпо-
відними рекомендаціями 
для врахування у подаль-
шій роботі. У ході переві-
рок працівниками УДМС 
України в Чернігівській 
області неодноразово наго-
лошувалось на неухильно-
му дотриманні органами 
реєстрації законодавства 
з питань реєстрації місця 
проживання.

Так за підсумками вико-
наної роботи  за зразко-
ве виконання службових 
обов’язків, за належну 

взаємодію з органами ре-
єстрації, високий профе-
сіоналізм та з нагоди 29-ї 
річниці прийняття Де-
кларації про державний 
суверенітет України під 
час щотижневої наради 
керівників структурних 
підрозділів, начальник 
Управління Ксенія Лук’я-
нець урочисто привітала 
та вручила подяки Голо-
ви Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
начальнику відділу обліку 
та моніторингу інформації 
про реєстрацію місця про-
живання Ірині Кожедуб 
та заступнику начальника 
Деснянського районно-
го відділу у м. Чернігів 
УДМС України в Чернігів-
ській області Марині По-
милуйко.

Вручаючи подяки, Ксенія 
Вікторівна привітала колег 
з високою оцінкою резуль-
татів їх праці та побажала 
нових звершень на робочо-
му терені.

Управління ДМС 
 у Чернігівській області

Проведено Колегію Державної міграційної служби України в Херсонській області під головуван-
ням начальника Управління Оксани Яковенко за участю керівників територіальних підрозділів.

Перш за все увагу приділили висвітленню основних показників діяльності Управління за 6 мі-
сяців 2019 року, до яких відносяться такі напрямки роботи, як надання адміністративних послуг, 
протидія нелегальній міграції, дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення якіс-
ного інформування громадян та ін.

Під час наради керівник наголосила щодо організації відповідної роботи напередодні позачерго-
вих виборів народних депутатів до Верховної Ради України з метою реалізації громадянами свого 
виборчого права.

Також визначено пріоритетні напрямки роботи на ІІ півріччя 2019 року для забезпечення дотри-
мання законодавства та надання якісних адміністративних послуг громадянам з усіх напрямків 
діяльності служби.

Управління ДМС
в Херсонській області

Начальником Управ-
ління ДМС України в 
Хмельницькій облас-
ті  Олегом Паньковим 
здійснювався прийом 
громадян та мешканців 
області.

Чимала кількість 
громадян виявили ба-
жання зустрітись із 
керівником служби та 
отримати відповіді на 
поставленні питання, 
що стосуються напрям-
ків діяльності служби, 
зокрема:

- процедури набуття 
та виходу із громадян-
ства України;

- запису до електро-
нної черги  через офі-
ційний веб-сайт ДМС 
України для оформлен-
ня біометричних доку-
ментів;

- порядку оформлен-
ня паспорту громадя-
нина України у вигляді 
ID-картки;

- правил оформлення 
іноземцям та особам 

без громадянства по-
свідок на тимчасове та 
постійне проживання 
нового зразка;

-  порядку дій при 
втраті або викраденні 
внутрішнього паспор-
ту;

- отримання дозволу 
на імміграцію в Укра-
їну іноземцям та осо-
бам без громадянства;

- процедури оформ-
лення документів для  
виїзду громадян Укра-
їни на постійне місце 
проживання за кордон;

- оформлення та ви-
дача довідки про реє-
страцію особи грома-
дянином України.

До консультацій 
очільника Управління 
були також залучені 
керівники структурних 
підрозділів служби, які 
відповідають за окремі 
напрямки роботи, тому 
усі відвідувачі отрима-
ли вичерпні відповіді 
на поставленні питан-
ня.

Управління ДМС 
 у Хмельницькій області

У Центральному міжре-
гіональному управлінні 
ДМС у м. Києві та Київ-
ській області відбулося 
урочисте вручення відзнак 
ДМС фахівцям міграцій-
ної служби.

Щоб краще окреслити 
масштаби неврегульова-
ної міграції в Україні, вар-
то зазначити, що тільки у 
Києві майже кожного дня 
виявляють десятки інозем-
ців, які незаконно перебу-
вають на території нашої 
держави. Частина з них 
потрапляє в Україну не-

легально, інші – користу-
ються легальними канала-
ми в`їзду, коли потенційні 
неврегульовані мігранти 
потрапляють до України, 
наприклад, маючи на ру-
ках фіктивні запрошення 
на роботу, довідки про нав-
чання та ін.

З цим негативним яви-
щем щоденно мають спра-
ву працівники Управління 
міграційного контролю, 
протидії нелегальній мі-
грації та реадмісії ЦМУ 
ДМС у м. Києві та Київ-
ській області. За підсум-

ками профілактичних 
заходів «Мігрант», які 
тривали навесні поточного 
року, Київ і область стали 
беззаперечними лідерами 
в Україні за кількістю ви-
явлених неврегульованих 
мігрантів.

Відтак за вагомий осо-
бистий внесок при вико-
нанні завдань, покладених 
на Державну міграційну 
службу, та з нагоди свят-
кування Дня Конституції 
України працівники зазна-
ченого управління були 
відзначені подяками Голо-
ви ДМС України.

Начальник ЦМУ ДМС 
у м. Києві та Київській 
області Вячеслав Гузь 
привітав нагороджених і 
подякував їм за високий 
професіоналізм, наполег-
ливість, ініціативність, 
відповідальне ставлення 
до виконання обов`язків і 
націленість на результат. 
А усім присутнім побажав 
нових досягнень у сфері 
запобігання і протидії не-
легальній міграції.

Пишаємося такими пра-
цівниками!

ЦМУ ДМС у м. Києві 
та Київській області

Демидівський район – найменший за 
кількістю жителів у Рівненській області. 
Мешкає у ньому лише 14, 5 тисяч грома-
дян.

Донедавна міграційна служба району 
орендувала дві маленькі кімнатки з ґанком 
у відділенні місцевої поліції.

Пощастило минулого року, коли після лік-
відації санітарно-епідеміологічної станції, 
Фонд державного майна передав в оренду 
приміщення близько ста квадратних ме-
трів.

Правда, було більше скепсису, аніж опти-
мізму: чи вийде з такого занепаду сучасне 
комфортне місце для роботи і надання по-
слуг громадянам.

Завдячуємо Державній міграційній служ-
бі України за виділені кошти та облад-
нання. І, особливо теплі слова керівнику 
сектору Петру Кротіку та його помічни-
цям: Аллі Кравець і Оксані Топоровській. 
Вони, спільно з будівельниками, не лише 
раціонально використали виділені кошти, 
а й доклали чимало зусиль, щоби створити 
комфорт і затишок, особливо на прилеглій 
до будівлі території.

Тепер не соромно перед мешканцями Де-
мидівщини, а також волинянами, які що-
дня приїжджають на Рівненщину з сусідніх 
із  Демидівкою районів для оформлення та 
отримання біометричних документів.

Керівники Управління ДМС  побажали 
працівникам сектору успіхів, а працівники 
з інших територіальних підрозділів щиро 
пораділи за колег.

Управління ДМС 
 в Рівненській області

Начальник УДМС Хмельниччини провів 
особистий прийом громадян

Відзначили найкращих працівників у боротьбі 
з нелегальною міграцією

Демидівські міграційники  Рівненщини 
облаштувалися у новому приміщенні

Колегія міграційної служби Херсонщини

В і д з н ач е н о  н а й к р а щ и х
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У територіальних міграційних службах України

Про це в інтерв’ю журналістам телека-
налу «ТВ-5» повідомив начальник мігра-
ційної служби Запорізької області Олек-
сандр Харіна.

Так, за перший тиждень липня мігра-
ційною службою було оформлено 2084 
закордонних паспорта. Для порівняння, 
за перший тиждень червня бажаючих 
отримати закордонний біопаспорт 
виявилося більше лише на 270 чоловік.

«Якщо минулі два роки сплеск бажаю-
чих оформити собі закордонні паспорти 
був пов’язаний з відкриттям «безвізу» 
для українців, то наразі  ситуація з кіль-
кістю оформлення документів для виїз-
ду за кордон вирівнюється і виходить на 
звичний рівень та коливається в залеж-
ності від сезонного попиту, – відзначив 
начальник Управління».

 Також Олександр Харіна звернув ува-
гу, що черг на оформлення документів 
нині немає і у запорожців є змога віль-
но записатися на оформлення докумен-
тів, – паспорта для виїзду за кордон та 
внутрішнього у вигляді ID-картки, як 
в онлайн чергу (через сайт ДМС чи по 
талону терміналу), так і в поточну, – та 
оформити документ день в день.

Управління ДМС 
у Запорізькій області

В Управлінні Державної 
міграційної служби у Кі-
ровоградській області роз-
глянули на міжвідомчій 
нараді питання реалізації 
виконавчих проваджень 
щодо стягнення адміні-
стративних штрафів з гро-
мадян інших держав.

Керівники двох ві-
домств: УДМС в області 

Володимир Гончаренко 
та Управління державної 
виконавчої служби ГТУЮ 
в області Віктор Журавко 
обговорили спільні шляхи 
реалізації даного напрям-
ку роботи. 

Наразі у проваджені ви-
конавчої служби справи 
про стягнення неспла-
чених адміністративних 

штрафів відносно більш 
як 250 іноземців, з яких 
80-90% накладено за по-
рушення правил дорож-
нього руху.

Отож, у результаті засі-
дання прийнято рішення 
про порядок взаємодії. 
Для початку порушни-
ків-іноземців за своїми ба-
зами даних перевірятиме 
міграційна служба щодо 
підстав перебування на 
території України: тимча-
сове, постійне проживан-
ня тощо. А далі державні 
виконавці звертатимуться  
з поданнями до Прикор-
донної служби чи УДМС 
щодо обмеження поруш-
нику права виїзду з Укра-
їни або в’їзду та скорочен-
ня терміну перебування.

Управління ДМС 
в Кіровоградській області

Службова нарада за ре-
зультатами роботи за 5 
місяців поточного року 
за участі т.в.о. начальни-
ка УДМС у Чернвіецькій 
області Віктора Пислара, 
заступника начальника 
Управління Валерія По-
пова, керівників струк-
турних та територіальних 
підрозділів відбулася у 
Чернівцях.

Під час наради було за-
слухано керівників під-
розділів за основними 
напрямками діяльності 
УДМС. Йшлося зокрема 
про роботу структурних 
та територіальних підроз-
ділів з питань паспортної 
роботи та громадянства, 
стан впровадження під-
системи «Облік іноземців 
та біженців», стан проти-
дії нелегальній міграції та 
результати операції «Мі-
грант», стан та перспек-
тиви розвитку інформати-
зації в УДМС, дотримання 
бюджетної та фінансової 
дисципліни, стан органі-
заційно-штатної роботи 
та рейтингові показники 
тер-підрозділів УДМС у 

Чернівецькій області за 5 
місяців 2019 року, стан ро-
боти зі скаргами громадян 
та стан дотримання анти-
корупційного законодав-
ства.

Підсумовуючи роботу, 
Віктор Пислар довів при-
сутнім основні вимоги, 
озвучені під час нещодав-
ньої Колегії ДМС України 
у Києві. Також він націлив 
підлеглих на злагоджену 
роботу й співпрацю з пра-
воохоронними органами 

під час проведення вибор-
чої кампанії до Верховної 
Ради України.

Окрім того, т.в.о. началь-
ника УДМС наголосив на 
необхідності дотриман-
ня усіма міграційниками 
області комунікаційно-
го стандарту працівника 
ДМС України та етичних 
норм поведінки держав-
ного службовця.

Управління ДМС у
Чернівецькій області

Співробітники сектора 
протидії нелегальній мі-
грації УДМС України  у 
Волинській області про-
вели рейди на ринках 
«Варшавський», «Новий», 
«Північний» та у місцях 
стихійної торгівлі сезон-
ними фруктами та овоча-
ми.

Робоча група перевіри-
ла більше 40 іноземців та 
осіб без громадянства на 
законність перебування в 
Україні. Сьогодні до мі-
граційників долучилася 
знімальна група Суспіль-
ного телебачення. Відпра-
цювання проводилися з 
метою виявлення поруш-
ників міграційного зако-
нодавства.

За результатами пере-
вірок було виявлено іно-
земців, котрі не виконали 
рішення про примусове 
повернення та  перебува-
ли на території області. 
Декількох порушників 
притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності 
за ч. 1 ст. 203 КУпАП та 
накладено стягнення у ви-
гляді штрафу.  

Організація роботи по за-
побіганню нелегальній мі-
грації залишається одним 
із пріоритетних напрям-
ків діяльності УДМС у 
Волинській області, тому 
працівники міграційної 
служби регулярно відпра-
цьовують ринки, заклади 
швидкого харчування та 

інші місця, де можливе 
використання незаконної 
праці мігрантів.

Управління ДМС 
у Волинській області

Відбулося розширене засідання Ко-
легії міграційної служби в Одеській 
області, на якому обговорили органі-
зацію роботи структурних та територі-
альних підрозділів  за І півріччя 2019 
року.

В роботі Колегії взяв участь і висту-
пив  член Колегії ДМС України, го-
ловний редактор газети «Міграція» І. 
Супруновський. На Колегії він вручив 
подяки від редакційної колегії газети: 
Корнійчук А.А. – заступнику начальни-
ка управління-начальнику відділу з питань 
тимчасового та постійного проживання 
іноземців та осіб без громадянства управ-
ління у справах іноземців та осіб без гро-
мадянства управління у справах іноземців 
та осіб без громадянства, Ящішиній 
О. В. – головному спеціалісту відділу з 
тимчасового та постійного проживання 
іноземців та осіб без громадянства управ-
ління у справах іноземців та осіб без гро-
мадянства, Семеновській О. М.– голов-
ному спеціалісту відділу з тимчасового та 
постійного проживання іноземців та осіб 
без громадянства управління у справах 
іноземців та осіб без громадянства, Тка-
ченку В. В. – начальнику Кілійського РВ, 
Орлову О.О. – начальнику Біляївського 
РВ.

Начальник ГУ ДМС України в Одесь-
кій області Олена Погребняк проана-
лізувала роботу підрозділів, наголоси-
ла як на позитивних так і негативних 
моментах у роботі.

 На засіданні обговорили питання 
про поточний стан роботи щодо про-
тидії нелегальній міграції та проаналі-
зували результати проведення загаль-
нодержавних профілактичних заходів 
з огляду та контролю за виконанням 
законодавства в міграційній сфері під 
умовною назвою «Мігрант», також 
зроблено аналіз з питань паспортної 
роботи та громадянства.

Окрему увагу приділили організації 
роботи з видачі посвідок на тимчасове 

та постійне проживання з безконтак-
тним електронним носієм інформації.

Обговорено стан та перспективи ін-
форматизації Головного управління, 
організацію роботи з питань дотри-
мання фінансової та бюджетної дисци-
пліни.

Акцентували увагу на необхідності 
дотримання законодавства з питань за-
побігання і протидії корупції.

Під час наради наголошено щодо ор-
ганізації відповідної роботи напере-
додні позачергових виборів народних 
депутатів до Верховної Ради України 
з метою реалізації громадянами свого 
виборчого права.

По завершенню заходу, за результата-
ми виконаної роботи та згідно з особи-
стим внеском

у діяльність структури, керівництвом  
Головного управління була оголошена 
подяка кращим працівникам та вруче-
ні відповідні грамоти та подяки.

ГУ ДМС в Одеській області

Виконавча служба заручилась підтримкою 
міграційників у питанні стягнення з іноземців 

несплачених штрафів   

Значного зниження попиту громадян на закордонні паспорти після їх 
здорожчання не спостерігається

У Чернівцях підбили підсумки роботи за 5 
місяців 2019 року

Колегія Головного управління Державної 
міграційної служби України в Одеській області

На Волині міграційники перевірили ринки та місця 
придорожньої заміської торгівлі
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Все більше людей можуть впевнено сказа-
ти, що наш час суттєво відрізняється своїми 
розвинутими інформаційними технологія-
ми. Інформація та технічні розробки є това-
ром на всесвітньому ринку. Сучасна людина 
незалежно від віку і статі не обмежується 
рамками в інтернет-просторі.

Сьогодні інформаційні технології задіяні в 
усіх сферах життя, у тому числі в держав-
ному управлінні: електронні кабінети, ре-
єстраційні форми, цифровий електронний 
підпис, сторінки у соціальних мережах, су-
часні групи для обговорення тощо.

Державна служба України, прагнучи по-
кращити життя громадян та зменшити 
корупційні ризики в системі надання адмі-
ністративних послуг, на рівні с часом по-
стійно запроваджує сучасні проєкти – елек-
тронні сервіси. Те, що донедавна здавалось 
новим та незрозумілим, сьогодні активно 
використовується бажаючими оформити 
біометричні документи. Сьогодні не потріб-
но багато часу вистоювати у черзі – вільні 
місця можна знайти в електронній черзі. А 

оплатити послугу з оформлення паспорта 
громадянина України у формі картки або 
паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон,  перевірити стан оформлення до-
кумента можна не виходячи із дому, не хви-
люючись, що будуть незаплановані витрати. 
Потрібно лише мати доступ до всесвітньої 
Мережі та бажання зекономити свій час.

Проте на даний час залишається соціальна 
група осіб, яким не підходить електронний 
формат послуг. Тим паче, чинне законодав-
ство України залишає за громадянами право 
на звернення в порядку живої черги. Не ба-
жаючи знайомитись з інформацією, викла-
деною на офіційних сайтах або навіть зате-
лефонувати на гарячу лінію, такі громадяни 
звикли, зазвичай, отримувати консультацію 
під час особистого відвідування територі-
ального підрозділу, обурено повертаючись 
за відсутніми документами додому. І саме 
від таких громадян співробітники  УДМС 
у Луганській області найчастіше можуть 
почути: «Чи можна якось прискорити без 
черги?».

Виробленою позицією співробітників 
територіальних і структурних підрозділів 
УДМС у Луганській області є чесне і про-
зоре надання адміністративних послуг. За-
лучившись повагою та розумінням кожного 
громадянина, ми постійно працюємо над 
ревнем усвідомлення громадян, роз’яснюю-
чи їхні права та можливості впроваджених 
електронних сервісів міграційної служби.

 В електронній комунікації з державою 
з високою ймовірністю можна уникнути 
складової неправомірної вигоди. Завдяки 
якісним і ефективним сервісам ДМС Укра-
їни сприяє зменшенню черг та подоланню 
корупції навколо оформлення біометричних 
документів і, як результат, прозорий елек-
тронний формат адміністративних послуг і 
підвищення авторитету державної служби в 
цілому.

Управління ДМС 
в Луганській області

У м. Маріуполі відбу-
лося відкриття музею іс-
торії органів внутрішніх 
справ Донецької області. 
У музеї представлені ра-
ритетні речі, пов’язані з 
роботою правоохоронців 
у різні часи – є навіть ре-
тро-транспорт, який досі 
«на ходу».

Зазначений захід був 
приурочений до Дня 
Національної поліції. 
Участь у відкритті взя-
ли голова Донецької об-
лдержадміністрації Олек-
сандр Куць, начальник 
поліції Донецької області 
Микола Семенишин, на-
чальник міграційної служби 

Донецької області Євген Ми-
китенко, представники 
Маріупольської міськра-
ди, ветерани МВС і рідні 
загиблих правоохоронців 
та усі, хто небайдужий до 
історії рідного краю.

«Ідея створення музею 
поліції Донеччини вини-
кла, бо ми розуміли, що в 
умовах інформаційно-гі-
бридної війни важливо 
створювати інформаційні 
площадки, які б відобра-
жали нашу самоідентич-
ність та нашу історію, 
історію української полі-
ції», – відзначив Микола 
Семенишин.

Колекція музею налічує 

3,5 тисяч експонатів, які 
збирали близько року: від 
зброї і одностроїв до мо-
тоциклів та автомобілю. 
Багато унікальних пред-
метів передали пенсіо-
нери органів внутрішніх 
справ, міграційної служ-
би та небайдужі грома-
дяни. Ось як, наприклад, 
«плащ Жеглова» – ні-
мецький трофейний одяг, 
який, за словами його 
власника, використовува-
ли під час зйомок серіалу 
«Місце зустрічі змінити 
не можна».

Експозиція ілюструє 
роботу правоохоронців 
у різні часи, починаючи 
від Київської Русі до сьо-
годні. Тут відображені усі 
важливі віхи історії укра-
їнського народу – Голодо-
мор, Друга світова війна, 
чорнобильська трагедія, 
участь правоохоронців у 
міжнародних миротвор-
чих місіях.

Слід зазначити, що осо-
бливе місце в музеї полі-
ції Донеччини відведено 
алеї полеглих, де збері-
гається пам’ять про по-
ліцейських, які віддали 
життя за незалежність та 
безпеку в Україні.

Головне управління ДМС 
у Донецькій області

Указом Президента 
України до громадян-
ства України прийнято 
Пайяппіллі Варід Ліджі 
як особу, прийняття якої 
до громадянства Украї-
ни становить державний 
інтерес. 11 липня, керів-
ник міграційної служби 
Закарпаття Ігор Михай-
лишин вручив новій 
громадянці нашої країни 
основний документ, що 
підтверджує громадян-
ство, – паспорт грома-
дянина України у формі 
ID-картки.

Сестра Ліджі добре ві-
дома не лише в області, 
а й далеко за її межами. 
Родом з Індії, вона 15 
років тому прибула на 
Закарпаття з місіонер-
ською місією. Монахиня 
проводить численні ду-
ховні зустрічі, молитви 
та духовне зцілення. Як 
настоятелька монасти-
ря Згромадження Се-
стер Святого Йосифа де 
Сен-Марк Мукачівської 
дієцезії Римсько-Като-

лицької Церкви, окрім 
духовної роботи, актив-
но бере участь у різно-
манітній громадській 
діяльності, спрямованій 
на зміцнення міжконфе-
сійного діалогу в регіоні. 
Зусиллями сестри Ліджі 
було залучено кошти від 
меценатів Німеччини для 
відкриття при монастирі 
геріатричного пансіонату 
для опіки над самотніми 
літніми людьми. Що-
тижня від 300 до 1000 
соціально незахищених 
людей різних віроспові-
дань та національностей 
отримують підтримку 
при монастирі. У 2017 

році сестра Ліджі орга-
нізувала допомогу вій-
ськовослужбовцям у зоні 
проведення АТО. Прак-
тично щодня на зустріч 
з монахинею з Павшина 
приходять сотні людей 
для зцілюючої молитви.

Отримуючи ID-паспорт, 
сестра Ліджі зазначила: 
«Я ніколи не відчувала 
себе тут чужою. Бог хотів 
бачити мене в Україні, 
оскільки має плани сто-
совно кожного з нас. Я 
люблю Україну та укра-
їнців».

Головне управління ДМС 
у Закарпатській області

Відбулося засідання Ко-
легії по результатах робо-
ти міграційної служби за 
І півріччя 2019 року.

Відкриваючи засідання, 
в.о. начальника облас-
ного Управління ДМС 
Анатолій Федорчук про-
інформував присутніх 
про рішення розширено-
го засідання Колегії Дер-
жавної міграційної служ-
би України від 14 червня 
цього року, на якій було 
звернуто увагу  на шляхи 
вирішення проблемних 
питань, що виникають 
під час розгляду справ 
щодо отримання гро-
мадянства, підкреслено 
важливість налагодження 
процесу інформування 
громадян про зміни, які 
відбуваються у діяль-
ності ДМС, окреслено 
перспективи розвитку мі-
граційної служби на най-
ближчий період.

Під час обговорення 
результатів роботи упро-
довж 6 місяців цього 
року відзначалось, що 
до Управління та його 
територіальних підрозді-
лів звернулись 50 тисяч 
276 осіб з оформлення 
паспорта громадянина 
України для виїзду за 
кордон та 24 тисячі 122 
– з оформлення паспорта 
громадянина України у 
формі ID-картки. Порів-
няно з минулим роком 
дещо зменшився попит 
на оформлення закордон-
них паспортів – на 15 від-
сотків, натомість – зріс на 

ID-картки. 
За надані адміністра-

тивні послуги на рахунок 
місцевих бюджетів Жи-
томирщини перерахова-
но коштів у сумі 18 млн 
209 тис. гривень.

На території області 
проживає майже 8,5 тися-
чі іноземних громадянин 
та осіб без громадянства, 
587 з них мають дозвіл 
тимчасове проживання.

Упродовж І півріччя 
2019 року розглянуто та 
оформлено 157  дозволів 
на імміграцію в Україну, 
оформлено 265 посвідок 
на постійне проживання, 
269 посвідок на тимчасо-
ве проживання. Продов-
жено строк перебування 
в Україні 158 іноземцям, 
дванадцятьом іноземним 
громадянам видано спе-
ціальний дозвіл на в’їзд 
на тимчасово окуповану 
територію України та ви-
їзд з неї.

До адміністративної 
відповідальності при-
тягнуто 290 порушників 

міграційного законо-
давства, прийнято 110 
рішень про примусове 
повернення іноземців та 
осіб без громадянства 
до країн походження, в 
т.ч. вісім –  із забороною 
в’їзду в Україну, відносно 
двох іноземців прийнято 
рішення про добровільне 
повернення до країн гро-
мадянської належності, 
відносно трьох інозем-
ців районними судами 
прийнято рішення про 
примусове видворення 
за межі України із забо-
роною в’їзду на терито-
рію України строком на 5 
років. До Чернігівського 
ПТПІ поміщено трьох 
іноземців.

На Колегії заслухані ке-
рівники по напрямах ро-
боти, виявлені недоліки, 
визначені терміни щодо 
усунення та покращання 
роботи.

Управління ДМС 
у Житомирській 

області

Відома монахиня з Індії сестра Ліджі стала 
громадянкою України

У Житомирі на Колегії УДМС підсумували результати 
службової діяльності за 6 місяців роботи

Міграційна служба Донеччини прийняла участь у 
відкритті музею історії органів внутрішніх справ 

Донецької області

Популяризація системи електронних послуг в Україні, як 
таких, що зменшують корупційні ризики в структурі ДМС
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У територіальних міграційних службах України

У приміщенні Львівської 
обласної адміністрації від-
булося підписання Мемо-
рандуму про співпрацю між  
Головним управлінням Дер-
жавної міграційної служби 
України у Львівській облас-
ті в особі начальника Лідії 
Котеляк, Головним управ-
лінням Державної фіскаль-
ної служби у Львівській 
області в особі першого 
заступника начальника Го-
ловного управління ДФС у 
Львівській області Руслана 
Ганюка та Головним управ-
лінням Держпраці у Львів-
ській області в особі началь-
ника Ольги Вільхової.

Меморандум передба-
чає координацію зусиль та 
спільну діяльність Сторін 
для досягнення мети Мемо-
рандуму, що здійснюється 
шляхом підготовки та реалі-
зації спільних організацій-
них заходів та проектів.

Головною метою Ме-
морандуму є спільні дії, 
спрямовані на розроблен-
ня та реалізацію спільних 
програм, спрямованих на 
підвищення правосвідомо-
сті та податкової культу-
ри учасників ринку праці 
(іноземці, резиденти/нере-
зиденти, суб’єкти господа-
рювання), а також рівня їх 

довіри до органів міграцій-
ної служби, податкової та 
державної служби праці.

Сторони обговорили стан 
реальної ситуації в держа-
ві та у Львівській області, 
зокрема у сфері реалізації 
міграційного, податкового, 
митного та трудового зако-
нодавства, проаналізували 
причини системних пору-
шень у сфері трудової мігра-
ції, їх наслідки. Обговорили 
підготовку узгоджених про-
позицій між органами дер-
жавної влади та органами 
місцевого самоврядування 
щодо попередження випад-
ків таких порушень.

Досягнуто домовленості 
про поширення правової 
інформації, зміст якої може 
становити суспільний інте-
рес, зокрема про право осо-
би на захист, усіма доступ-
ними для Сторін засобами.

Присутні заявили згоду та 
готовність про подальшу 
тісну співпрацю на основі 
принципів рівноправності 
та законності, взаємодо-
помоги із застосуванням 
єдиного підходу до всіх 
учасників ринку праці з 
урахуванням інтересів су-
спільства та держави.

Головне управління ДМС 
у Львівській області

Відбулася підсумкова нарада із керів-
никами територіальних і структурних 
підрозділів УДМС України у Вінницькій 
області, на якій розлянуто результати ро-
боти службової діяльності за І півріччя 
2019 року.

Начальник обласного управління Бо-
рис Наливайко поінформував присутніх 
про позитивні досягнення підрозділів, 
довів про пріоритетні напрямки робо-
ти Служби. Звернуто особливу увагу на 
дотриманні дисципліни та законності 
співробітниками, а також якості надання 
адміністративних послуг, недопущення 
порушень законодавства з боку співро-
бітників підрозділів. 

Також наголосив на дотриманні ви-
мог Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як 

державної», який вступив в дію з 15 лип-
ня 2019 року. 

Про результати звітували, зокрема пер-
ший заступник начальника Антоніна 
Ратушна, начальник відділу паспортної 
роботи та громадянства Інна Гисева, на-
чальник відділу з протидії незаконній 
міграції Віталій Мазур та заступник на-
чальника відділу у справах іноземців та 
осіб без громадянства Олександр Дзи-
рук.  

Про недоліки заслухано доповіді окре-
мих керівників територіальних підроз-
ділів, яким вказано на покращення ста-
новища у службовій діяльності у стислі 
терміни та недопущення їх у майбутньо-
му. 

Борис Наливайко зажадав від керів-
ників підрозділів і підлеглих вжиття 
вичерпних заходів щодо недопущення 
порушень у законодавстві та службовій 
діяльності, надання якісних адміністра-
тивних послуг громадянам, належного 
знання законодавства і нормативно-пра-
вових актів.

Також націлив присутніх на здійснен-
ня заходів щодо активного проведення 
реформувань з урахуванням постійних 
змін законодавства у міграційній сфері, а 
також реформ викликаних сьогоденням.  

Управління ДМС
 у Вінницькій області

Кожен з нас в певний 
момент часу постає пе-
ред певним вибором. Ви-
никає необхідність при-
йняття рішення. Перед 

тим, як його здійснити, 
потрібно зважити всі «за» 
і «проти», щоб потім не 
шкодувати про втраче-
ні можливості. Існують 

різні способи і методи 
прийняття рішень, які 
допоможуть зробити пра-
вильний вибір впевнено 
та з почуттям задоволен-
ня.

Відсьогодні, піднімаю-
чись сходами адміністра-
тивної будівлі Управлін-
ня, ви маєте можливість 
заряджатися на позитивне 
мислення та на рішучість 
у прийнятті рішень, зав-
дяки картинкам-мотива-
торам, які розміщені на 
сходинках.

Ми дбаємо про розвиток 
щодня!

Управління ДМС 
у Чернігівській області

Майже півсотні пра-
цівників територіальних 
підрозділів міграційної 
служби області, які здій-
снюють виконання функ-
цій у сферах громадян-
ства, реєстрації, еміграції 
та оформлення докумен-
тів, що посвідчують осо-
бу, взяли участь у вну-
трішніх навчаннях.

У вступному слові на-
чальник Управління 
Ярослав Давибіда наго-
лосив, що уже найближ-
чої неділі відбудуться 
позачергові вибори до 
Верховної Ради, відтак 
завдання міграційної 
служби ефективно орга-
нізувати роботу з видачі 
паспорта громадянина 
України  впродовж 20-21 
липня.

Недоліки, виявлені під 
час перевірок територі-
альних підрозділів, де-
тально проаналізував 
перший заступник на-
чальника Управління Іван 
Чубатий, а також зупи-
нився на порядку роботи 

електронної черги.
Обговорили й ряд ін-

ших проблемних питань 
у роботі територіальних 
підрозділів та шляхи їх 
подолання.

Управління ДМС 
у Тернопільській області

Внаслідок проведення 
комплексу цілеспрямова-
них заходів  співробітни-
ки УСБУ та Управління 
міграційної служби на 
території Івано-Франків-
ської області виявили гро-
мадянина Азербайджану, 
який певний час ухилявся 
від виконання судового 
рішення про примусо-
ве повернення у країну 
походження.  37-річно-
го незаконного мігранта 
відразу допровадили до 
суду. Розглянувши позов 
УДМС в області про ад-
міністративне правопору-
шення іноземця, суд ух-
валив рішення про його 
примусове видворення з 
України з подальшою за-
бороною в’їзду протягом 
найближчих 5 років. Для 
забезпечення примусо-
вого видворення право-
порушника працівники 
міграційної служби і по-
ліції супроводили гро-
мадянина Азербайджану 
до Волинського пункту 
тимчасового перебування 
іноземців та осіб без гро-
мадянства, які незаконно 

знаходяться на території 
України.

Тим часом працівники 
міграційної служби та 
поліції забезпечили ви-
конання іншого рішення 
суду, зокрема, про приму-
сове видворення 33-річ-
ного громадянина Гру-
зії. Декілька днів тому 
іноземний громадянин 
звільнився з виправної 
колонії, розташованої на 
Івано-Франківщині. Чо-
тири роки тому він був 
засуджений за вчинення 
в Україні низки грабежів 
і крадіжок. Судячи з ха-
рактеристики, під час пе-
ребування у місцях поз-
бавлення волі засуджений 
зарекомендував себе лю-
диною, не схильною до 
законослухняності. На 
цей час він втратив закон-
ні підстави перебувати на 
території України, відтак 
його було примусово ви-
дворено за межі України 
в одному з пунктів пере-
тину державного кордо-
ну. Цій особі заборонено 
відвідування України на 
5 років.

 «Нещодавно у взаємо-
дії з правоохоронними 
органами ми проводили 
спеціальні заходи опера-
тивно-профілактичного 
характеру під умовною 
назвою «Мігрант», – по-
відомив представникам 
ЗМІ начальник УДМС 
України в Івано-Франків-
ській області Сергій Саїв. 
Однак робота з нагляду та 
контролю за виконанням 
законодавства у міграцій-
ній сфері триває щодня і 
без часових рамок. Реалії 
засвідчують, що і сьогод-
ні, і завтра роботи на цьо-
му напрямку вистачати-
ме. І це природно. Адже 
чим більшою є кількість 
іноземних громадян, які з 
тих чи інших причин пе-
ребувають в Україні, тим 
більшою є ймовірність 
порушень нашого націо-
нального законодавства 
про правовий статус іно-
земців. До речі, не завж-
ди з прямим умислом, але 
тим не менше. 

Цьогоріч на території 
Івано-Франківщини ви-
явлено та притягнуто до 
відповідальності понад 
200 іноземних громадян, 
які порушили правила 
перебування в Україні. 
Щодо кожного другого 
незаконного мігранта  су-
дами прийнято рішення 
про примусове повернен-
ня до країн їхнього похо-
дження або в треті краї-
ни, натомість 13 осіб вже 
покинули або зроблять це 
найближчим часом у ста-
тусі примусово видворе-
них».

Управління ДМС 
в Івано-Франківській 

області

Цьогоріч з Івано-Франківської області примусово 
видворено 13 іноземців-правопорушників

Співпраця в інтересах суспільства і держави

Міграційники Вінниччини провели
 розширену нараду

Крокуйте до своїх цілей впевнено!

Працювати легко, якщо навчатись регулярно
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У територіальних міграційних службах України

4 липня в Управлінні Державної 
міграційної служби у Кіровоград-
ській області з робочим візитом 
побував головний редактор Все-
української інформаційно-аналі-
тичної щомісячної газети «Мігра-
ція», член Колегії ДМС України 
Іван Супруновський.  

Іван Петрович відвідав міграцій-
ну службу Кіровоградщини впер-
ше. Редактор газети взяв участь у 
нараді за підсумками діяльності 
за І півріччя 2019 року, мав нагоду 
познайомитись з усім колективом 
служби, адже про свої результа-
ти роботи звітували керівники 
усіх територіальних підрозділів 
УДМС.

Під час наради Іван Супрунов-
ський подякував міграційникам 
Кіровоградщини за плідну співп-
рацю з редакцією газети «Мігра-
ція». Нині газету виписують у всіх 
районах області, а веб-сайт кори-
стується популярністю у читачів з 
90 країн світу. Обговорили також 
подальшу співпрацю щодо інфор-
мування жителів Кіровоградщини 
про діяльність міграційної служби 
області на сторінках та веб-сайті 
газети «Міграція».  

Однак головним у візиті Івана 
Супруновського стала приєм-
на місія – заохочення колективу 
УДМС за плідну співпрацю з 
газетою «Міграція». Начальник 
Управління Володимир Гончарен-
ко отримав подяку від Спілки жур-
налістів України. А дев’ять керів-
ників були нагороджені подяками 
від редакції газети: Станіслав 
Компанієць – начальник Олек-
сандрійського МВ,  Юлія Зінчен-
ко – завідувач Бобринецького РС, 
Олег Бабенко – завідувач Добро-
величківського РС, Ольга Козлен-
ко – начальник Знам’янського РВ, 
Світлана Данільченко – завідувач 

Новомиргородського РС, Наталія 
Якимащенко – начальник  Світ-
ловодського РВ,  Микола Гонча-
рук – завідувач Благовіщенсько-
го РС, Людмила Кондратенко 
– начальник Фортечного РВ у м. 
Кропивницькому та Ольга Лю-
ненко – начальник Подільського 
районного відділу у м. Кропив-

ницькому.
Продовжився візит головного 

редактора газети «Міграція» Іва-
на Супруновського  екскурсією 
Управлінням та розмовою з на-
чальником УДМС Володимиром 
Гончаренком про роботу служби, 
міграційну ситуацію в області,  
зміни та плани.

– Володимире Олександровичу, 
Ви керівник з чималим досвідом, 
як змінилась міграційна служба 
області за останні роки?

– За сім років з часу створення 
Державної міграційної служби та 
її територіальних органів відбу-
лось чимало позитивних змін та 
перетворень у роботі. З кожним 
днем удосконалюється наша ро-
бота,  а це дає змогу наблизити 
адміністративні послуги до «спо-
живача», умови їх отримання 
стають більш комфортними для 

громадян.
А тепер все по порядку. 
На Кіровоградщині адміністра-

тивні послуги надаються в апараті 
Управління та 24 територіальних 
підрозділах УДМС. 

Сьогодні найпопулярнішу по-
слугу – оформлення закордонно-
го паспорта – можна отримати у 
всіх підрозділах та двох Центрах 
надання адміністративних послуг, 
а на початку роботи усіх жителів 
області обслуговували лише в 
апараті Управління та двох тери-
торіальних підрозділах УДМС. 
З 2015 року у цих підрозділах 
розпочато оформлення та видачу 
паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон з безконтак-
тним електронним носієм, а на по-
чатку 2017 року служба повністю 
перейшла на оформлення біоме-
тричних закордонних паспортів. 
З квітня 2017 року жителі області 
отримали можливість оформити 
сучасний, захищений документ 
нового зразка в усіх територіаль-

них підрозділах Державної мігра-
ційної служби області. Також було 
збільшено кількість автоматизова-
них робочих місць у підрозділах 
ДМС області: наразі їх працює 53, 
разом із мобільними станціями.

Отож, до роботи в умовах от-
римання Україною безвізового 
режиму з  Європейським Сою-
зом, що сталося того ж 2017 року, 
служба була готова. Щоправда, 
це був період напруженої робо-
ти. Потрібно було забезпечити 
кожного бажаючого мандрувати 
без відкриття візи до країн Шен-
генської зони із закордонним 
паспортом з безконтактним елек-
тронним носієм. У перші місяці 
безвізового в’їзду до ЄС попит на 
оформлення закордонних паспор-
тів в області зріс удвічі. Думаю, 
ми достойно впорались з таким 
викликом. Нині нараховуємо май-
же 234 тисячі власників паспортів 
громадянина України з безкон-
тактним електронним носієм, які 
були оформленні на території Кі-
ровоградської області.

– Чи користується у жителів 
Кіровоградщини популярністю 
паспорт громадянина України у 
формі ID-картки?

– Хочу відзначити, що все біль-
ше жителів області розуміють пе-
реваги ID-картки у порівнянні з 
паспортом у формі книжки, а саме 
її високий рівень захисту та те, що 
її не можливо підробити.

Наразі на Кіровоградщині мають 
ID-картки понад 86 тисяч жителів. 
З початку року попит на оформ-
лення ID-картки зріс, у середньо-
му, на 25% у порівнянні з 2018 
роком. Зважаючи на це та врахо-
вуючи, що перший паспорт-карт-
ку необхідно оформлювати у під-
розділі за зареєстрованим місцем 
проживання, у найбільших наших 
підрозділах в електронній черзі 
збільшено кількість місць саме з 
оформлення ID-картки. А загалом 
до сервісу «Електронна черга» 
підключені усі підрозділи УДМС.

–  Розкажіть, які результати  
діяльності УДМС у  Кіровоград-
ській області у напрямку проти-
дії нелегальній міграції та у ро-
боті з іноземцями і особами без 
громадянства?

– З минулого року відділ у спра-
вах іноземців та осіб без грома-
дянства розпочав оформлення по-
свідок на тимчасове та постійне 
проживання у формі картки. Зараз 
оформлено 871 тимчасову та 258 
постійних посвідок нового зразка.

У квітні цього року розпочато 
прийом та розгляд документів 
щодо надання дозволів на іммі-
грацію в Україну та продовжен-
ня строку перебування в державі 
іноземцям та особам без грома-
дянства територіальними підроз-
ділами УДМС за допомогою ін-
формаційної підсистеми «Облік 
іноземців та біженців» ЄІАС 
УМП. Такі послуги надають 12 
підрозділів, працюють вони за 
міжнародним принципом: іно-
земці та особи без громадянства 
подають документи до «фронт-о-
фісів», а розглядають їх заяви фа-
хівці «бек-офісів». 

Загалом на даний час на обліку 
УДМС перебуває 7670 інозем-
ців, з яких постійно проживають 

5907, тимчасово – 1763,  з яких 
майже 70% – це студенти вищих 
навчальних закладів. 

Протидія нелегальній міграції 
– ще один важливий напрямок 
роботи Управління Державної 
міграційної служби області спіль-
но з правоохоронними органами, 
вона спрямована на захист су-
спільства. 

Завдяки такій взаємодії з почат-
ку 2019 року до адміністративної 
відповідальності за порушення 
законодавства у міграційній сфе-
рі було притягнено 385 іноземців, 
осіб без громадянства та громадян 
України.

Найкращі результати були 
досягнуті під час проведення 
цьогорічної операції  «Мігрант» 
у порівнянні з минулими рока-
ми. У період з 16 березня до кін-
ця травня виявлено 64 неврегу-
льованих мігрантів, відносно 55 
прийнято рішення про примусове 
повернення. Виконано рішення 
судів про примусове видворення 
з України відносно 5 іноземців. 
Двоє іноземних громадян помі-
щено до пункту тимчасового пе-
ребування іноземців та осіб без 
громадянства, де вони чекають на 
документування та видворення за 
межі країни. 

Відносно 183 іноземців пра-
цівники підрозділів Управління 
Державної міграційної служби 
області склали адміністративні 
протоколи за порушення правил 
перебування на території Укра-
їни (ч. 1 ст. 203 КУпАП) та 72 
громадян України притягнено до 
відповідальності за сприяння не-
законному проживанню, працев-
лаштуванню, навчанню іноземців 
(ст. 204-206  КУпАП).

Бюджет поповнився на понад 
360 тис. грн, а загальна сума стяг-
нених штрафів з початку року сяг-
нула більш як 430 тис. грн.

–  І наостанок нашої розмови 
хочу запитати про плани.

–  Звісно покращувати і надалі 
наші пріоритетні напрямки робо-
ти, а це якісне надання адміністра-
тивних послуг, подальше поліп-
шення комфортних та належних 
умов для їх отримання, протидія 
нелегальній міграції, підвищення 
фахового рівня спеціалістів служ-
би.

Восени очікуємо на відкриття у 
місті Кропивницький сучасного 
Центру надання адміністративних 
послуг «Прозорий офіс». Новий 

ЦНАП надаватиме щонайменше 
350 послуг, зокрема і послуги з 
оформлення паспорта громадя-
нина України та закордонного 
паспорта. 

Отож послуги  міграційної служ-
би стануть ще більш доступними 
для містян. Відкриття робочих 
місць з оформлення паспортних 
документів у ЦНАПі та функ-
ціонування наших підрозділів 
дозволить громадянам витрачати 
мінімум часу на отримання біо-
метричного паспорта у зручних 
умовах.

Управління ДМСУ 
у Кіровоградській області

Робочий візит головного редактора газети «Міграція» на Кіровоградщину:
 інтерв’ю, екскурсія та нагороди

В.О. Гончаренко, 
начальник УДМСУ 
в Кіровоградській області 
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На питання читачів нашої газети відповів на-
чальник Головного управління ДМСУ в Харківській 
області О.В. Тімонов.  

– Доброго дня, Олександре! Дякуємо Вам, що 
знайшли змогу поспілкуватись з нами. 

Харківська область є однією з найбільших облас-
них центрів нашої держави. Отже і попит на от-
римання послуг по лінії ДМС напевно вищий, ніж в 
інших областях України. Скажіть будь-ласка,  де у 
Харкові можна оформити «закордонний»  паспорт?  

– Навпаки хотів би подякувати Вам за запрошення. 
Завжди радий поділитись актуальною інформацією 
відносно роботи Головного управління в Харківській 
області. Абсолютно вірно, – населення Харківської 
області на початок 2019 року складало біля 2,7 млн 
мешканців, отже і попит вищий. Оформлення і видача 
паспортів для виїзду за кордон здійснюється в Голов-
ному управлінні та в усіх 37 районних  підрозділах 
міграційної служби:  9 – у місті Харкові, і 28 – в Хар-
ківській області. Крім того, послуги також надаються 
у центрах надання адміністративних послуг. 

– Чи є у Харкові черги на оформлення документів 
через великий попит населення? 

– Ні, з чергами у нас проблем нема. Для покращення 
умов надання адміністративних послуг, починаючи з 
2017 року, в окремих підрозділах ДМС міста Харкова 
і області впроваджено прийом документів для оформ-
лення закордонного паспорта за системою «Електро-
нної черги», яка передбачає попередній запис гро-
мадян через онлайн-сервіс на офіційному веб-сайті 
ДМС або через термінал, встановлений в приміщенні 
підрозділу, а також запис до поточної черги в день 
звернення, з очікуванням прийому в підрозділі. Така 
система у нас діє в Головному  управлінні ДМС в об-
ласті, та в 8 районних відділах: в Шевченківському, 
Київському, Московському Слобідському, Холодно-
гірському, Основ’янському у м. Харкові, а також в 
Лозівському  та Харківському районах області. В усіх 
інших підрозділах функціонує спрощена електронна 
черга з попереднім записом через веб-сайт ДМС, од-
ночасно з прийомом громадян в режимі «живої чер-
ги».

– Якщо провести паралель з минулими роками, чи 
зросла кількість бажаючих оформити собі доку-
мент у 2019 році? 

– Спочатку розглянемо статистику минулих років 
задля відстеження динаміки. Всього протягом 2015 
року нами було видано 104 407 паспортів для виїзду 
за кордон, у 2016 році ця цифра складала 129 тис., у 
2017-му – майже 195 тис., а у 2018-му – рекордні 339 
тис. виданих «закордонних паспортів». За перші 6 мі-
сяців 2019 року у Харківській області видано 124 тис. 
паспортів громадянина України для виїзду за кордон. 
Та якщо порівнювати цю цифру з минулорічною, то 
це на 32% менше, ніж за 6 місяців 2018 року, коли 
цифра складала трохи більше 181 тис. Слід зазначити, 
що ми систематично проводимо заняття з працівника-
ми територіальних підрозділів, а також співробітни-

ками центрів надання адміністративних послуг, які за 
своїми посадовими обов’язками здійснюють оформ-
лення і видачу закордонних паспортів. 

– Поступово пропонується перейти від громадян 
України до роботи з іноземцями. Яка взагалі ситу-
ація з документуванням іноземців посвідками на 
постійне або тимчасове проживання на території 
України у вас в області? Чи є статистичні дані? 

– Так, звичайно. З початку поточного року Головним 
управлінням ДМС України в Харківській області на-
дано 813 дозволів на імміграцію та оформлено 1150 
посвідок на постійне проживання в Україні. Всього 
сьогодні  на території Харківської області проживає 
29 тис. іноземців та осіб без громадянства, докумен-
тованих посвідками на постійне та майже 20 тис. іно-
земців – посвідками на тимчасове проживання в Укра-
їні. 

– З початку грудня 2018 року ДМС розпочато 
прийом документів на оформлення посвідок на по-
стійне проживання засобами модернізованої версії 
інформаційної підсистеми «Облік іноземців та бі-
женців» ЄІАС УМП. Чи багато іноземців отримали 
посвідки за допомогою нововведення в Харківській 
області? 

– Станом на початок липня нами прийнято 1150 
заяв іноземців на оформлення посвідки на постійне 
проживання засобами модернізованої системи  ЄІАС 
УМП. Система нова, тому з  метою підвищення яко-
сті надання адміністративних послуг громадянам, а 
також підвищення рівня професійної підготовки пра-
цівників територіальних підрозділів, які здійснюють 
прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, 
протягом року нами регулярно проводяться семіна-
ри-навчання з додаткового вивчення змін у законодав-
стві, що стосуються роботи з іноземцями.   

– Відомо, що Харківська область є одним з най-
більших центрів навчання іноземних студентів. 
Яку роботу проводить з ними Ваше управління? 

– Харків по праву вважається студентською столи-
цею України. На обліку в Головному управлінні ДМС 
України в Харківській області перебуває 17,5 тис. іно-
земних студентів зі 126 країн світу, які навчаються у 
35 учбових закладах регіону та документовані посвід-
ками на тимчасове проживання в Україні на період 
навчання. 

З вересня 2018 року ми почали видавати бланки 
посвідки на тимчасове проживання з безконтактним 
електронним носієм та за цей період в Харківській 
області оформлено 4233 посвідки на тимчасове про-
живання з безконтактним електронним носієм, з них 
майже 3 тис. – іноземним студентам. Окрім студентів, 
також зростає кількість звернень щодо отримання по-
свідок на тимчасове проживання категорії іноземців, 
які мають дозвіл на застосування праці, які прибули 
для впровадження культурної, наукової, освітньої ді-
яльності або з метою участі в міжнародних та релігій-
них волонтерських програмах.

– З «документованими» іноземцями ми розібра-
лись, але існує така категорія людей, які перебува-
ють на території країни нелегально. Як Ви оцінює-
те ефективність протидії неврегульованій міграції 
в Харківській області? 

– Протидія нелегальній міграції є одним з пріори-
тетних завдань нашої служби в цілому. Ставлення 
з повагою до кожного іноземця – чи то студент, чи 
неврегульований мігрант – є невід’ємною части-
ною виконання практичних завдань. З метою більш 
ефективної роботи у напрямку протидії нелегаль-
ній міграції на території Харківської області нами 
проводиться робота щодо вдосконалення взаємодії 
з УСБУ, ГУ МВС України в Харківській області та 
Харківським прикордонним загоном щодо виявлення 
та документування нелегальних мігрантів, у зв’язку 
з чим  підписані спільні плани взаємодії між вище-
зазначеними підрозділами. Ми постійно контактуємо 
та обговорюємо механізми притягнення порушників 
до відповідальності згідно із діючим законодавством 
нашої держави, а також шляхи проведення цільових 
профілактичних заходів щодо нагляду та контролю 
за виконанням законодавства в міграційній сфері під 
умовною назвою «Мігрант». Так, 19 квітня 2019 року 

наслідком успішного співробітництва стало підпи-
сання двосторонньої Угоди про співпрацю між Го-
ловними управліннями ДМС та Держпраці України 
в Харківській області. Предметом Угоди є взаємодія 
і співпраця між Головними управліннями у напрямі 
організації та проведення спільних заходів, спрямо-
ваних на детінізацію ринку праці та вдосконалення 
контролю за оформленням трудових відносин із най-
маними працівниками, які є іноземними громадяна-
ми, а також виявлення серед них порушників діючого 
міграційного законодавства України. 

– Ви згадали про операцію «Мігрант», які її показ-
ники за підсумками у Харківської області? 

– Харківська область завершила операцію з найкра-
щими показниками по всій Україні, поступившись 
лише столиці нашої країни. З огляду на те, що бороть-
ба з нелегальною міграцією є одним з пріоритетних 
напрямків роботи служби в цілому, ми пишаємося 
досягненням, але слід не забувати також про те, що 
роботи ще багато та є куди її покращувати. Під час 
операції ми неодноразово наголошували на тому, що у 
ході проведення операції «Мігрант» необхідно забез-
печити неухильне дотримання прав іноземців та осіб 
без громадянства, гарантованих законодавством Укра-
їни. Нами проведено детальний аналіз нашої роботи 
за цим напрямком з метою покращення вже досягну-
того рівня під час майбутніх операцій. 

– Як часто Ви маєте змогу зустрічатись з пред-
ставниками різноманітних діаспор, яких, на мою 
думку, у Харкові немало?  

– Ми дуже часто запрошуємо їх на чаювання (посмі-
хається). Ми маємо тісний контакт з офіційними пред-
ставниками діаспор Нігерії, Індії, Афганістану, Сирії, 
Палестини, Камеруну, Туркменістану, Вірменії та ба-
гатьох інших, під час яких ми обговорюємо питання 
щодо законності перебування іноземних громадян на 
території Харківської області. Щоразу звертаємо їхню 
увагу на те, що наші двері відкриті та ми завжди го-
тові допомогти кожному, звичайно в межах діючого 
міграційного законодавства України. Закликаємо не 
звертатись до посередників, які є звичайними шахра-
ями та за грошову винагороду обіцяють або видають 
підроблені документи іноземцям. Ми тримаємо руку 
на пульсі. 

– Можна багато років сумлінно виконувати свою 
роботу, але один невірний крок може зіпсувати ре-
путацію служби в очах громадян. За Вашими спо-
стереженнями, чи вдалось підняти імідж служби в 
Харківській області? 

– Напевно не зовсім коректно давати оцінку своєї 
праці, тому хай це роблять за нас люди. Ми працю-
ємо над іміджевою складовою та ретельно слідкуємо 
за вирішенням проблемних питань, з якими до нас 
звертаються громадяни. До речі, за останній час їх 
набагато менше – це напевно і є оцінка нашої робо-
ти з населенням. Ми дійсно ведемо активну роботу 
у цьому напрямку. Намагаємось зробити доступною 
для громадян всю інформацію, яка їм необхідна для 
отримання тих чи інших послуг, котрі входять до 
нашої компетенції. Інформаційні стенди, офіційна 
сторінка в мережі Facebook, телефон гарячої лінії, 
Skype-зв’язок – за будь-яким каналом можна отри-
мати актуальну інформацію щодо нашої служби та 
у разі зауваження громадян відбувається з’ясування 
обставин питання та невідкладне реагування й вжит-
тя заходів для їх позитивного вирішення. Крім цього, 
постійно проводяться індивідуальні бесіди з підлег-
лими працівниками, спрямовані на формуванні знань, 
морально-психологічних установок щодо неприпу-
стимості вчинення корупційних діянь або інших пра-
вопорушень, пов’язаних з корупцією та видів відпові-
дальності в разі їх скоєння. Ми прагнемо завжди бути 
прозорими та відкритими для громадян, щоб люди, 
отримавши ту чи іншу послугу в нашій службі, вихо-
дили від нас з посмішкою та в гарному настрої. 

– Дякуємо Вам за змістовну бесіду. Сподіваємось 
поспілкуватись з Вами ще найближчим часом. 

– Дякую Вам. Здійснюємо реформи – змінюємо кра-
їну! 

Інтерв`ю провів Гага Кікнадзе,
позаштатний кореспондент газети «Міграція»

Олександр Тімонов про міграційні процеси Харківщини: 
статистика та досягнення Головного управління ДМС України в Харківській області у 2019 році

О.В. Тімонов, начальник 
ГУ ДМСУ в Харківській області 
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Юридичний дайджест

Про це повідомив керівник 
юстиції Одещини Руслан Сау-
ляк під час прес-конференції, 
присвяченій результатам роботи 
виконавчої служби Одеської об-
ласті за 6 місяців 2019 року.

Він також зазначив, що 66 
мільйонів гривень було стягнуто 

державними виконавцями зав-
дяки застосуванню обмежень, 
передбачених законами #Чу-
жихДітейНеБуває.

«5 657 постанов про встанов-
лення тимчасового обмеження 
боржника у праві виїзду за межі 
України, у праві керування тран-

спортними засобами, у праві 
користування зброєю та у праві 
полювання було винесено дер-
жавними виконавцями за звіт-
ний період», - зауважив Руслан 
Сауляк.

Крім того, 191 боржник був 
працевлаштований на комуналь-
них підприємствах, у резуль-
таті чого на депозитні рахунки 
територіальних відділів ДВС 
надійшли кошти у розмірі 416 
тисяч гривень, які були перера-
ховані на користь дітей.

Нагадаємо: 6 лютого 2018 року 
набув чинності закон #Чужих-
ДітейНеБуває, яким було поси-
лено відповідальність батьків за 
несплату аліментів своїм дітям.

just.odessa.gov.ua

211 мільйонів гривень аліментів було 
стягнуто на користь маленьких одеситів 

за півроку

Стоп булінг: в суді міста Одеси відбулося 
імпровізоване засідання для дітей

Заступник міністра юстиції Ірина Садовська відкрила
 на Одещині Open Space

За 6 місяців 2019 року 415 
жителів Одеської області 

змінили своє ім’я 

За 6 місяців 2019 року 7 500 малюків 
Одещини отримали свої перші документи 

безпосередньо у пологових будинках 

Співробітники юстиції Оде-
щини провели для дітей, які 
відпочивають у дитячому центрі 
«Молода гвардія», імпровізова-
не судове засідання з розгляду 
справи щодо вставлення факту 
булінгу в закладі освіти.

Судове засідання відбулося у 

Приморському районному суді 
м. Одеси, адже саме цим судом 
було винесене перше в Одесь-
кій області рішення у справі про 
вчинення булінгу та притягнуто 

до адміністративної відпові-
дальності батька неповнолітньо-
го правопорушника.

Так, працівники юстиції ро-
зіграли перед дітьми сценку, в 
якій взяли участь булер, жертва 
булінгу, їхні законні представни-
ки, свідки та суддя.

Суддя, заслухавши покази усіх 
сторін та свідків, винесла рішен-
ня про притягнення до відпові-
дальності батька дівчинки, яка 
вчиняла булінг по відношенню 

до свого однокласника, та при-
значила йому покарання у ви-
гляді штрафу.

Присутній на засіданні заступ-
ник міністра юстиції Денис Чер-
нишов зазначив: «Таким чином 
ми доносимо до наших діточок 
інформацію про те, що держава 
дбає про них, не залишає їх на 
самоті з цією проблемою. Адже 
діти повинні розуміти, що вони 
мають захист, що їх права не бу-
дуть принижені».

Голова Приморського районно-
го суду м. Одеси Сергій Кічма-
ренко розповів, що в основному 
справи по булінгу – адміністра-
тивні та передбачають накладен-
ня штрафів на батьків, оскільки  
діти, як правило, не досягли віку 
відповідальності та наголосив: 
«Найголовніше те, що покаран-
ня має давати неповадність в 
майбутньому скоювати такі пра-
вопорушення».
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У м. Подільськ Одеської області заступник міні-
стра юстиції з питань державної реєстрації Ірина 
Садовська відкрила центр надання послуг у сфері 
державної реєстрації Open Space.

Це вже 36-й центр такого формату в Україні, де 
громадяни можуть отримати послуги у сфері дер-
жавної реєстрації у скорочені строки.

«Відсьогодні жителі Подільська зможуть швидко 
та на якісному рівні отримати необхідні послуги під 
час подачі заяв та отримання повторних докумен-
тів», – зазначила Ірина Садовська.

Громадяни зможуть отримати у центрі Open Space 
наступні послуги:

- зареєструвати народження дитини;
- подати заяву на реєстрацію шлюбу;
- подати заяву на розірвання шлюбу;
- подати заяву про зміну імені;
- отримати повторні документи (свідоцтво про 

народження; свідоцтво про шлюб; свідоцтво про 
розірвання шлюбу; свідоцтво про зміну імені; сві-
доцтво про смерть);

- отримати витяг з ДРАЦС.
У тому, що це відбуватиметься швидко та якісно 

вже сьогодні переконалися перші відвідувачі цен-
тру, які протягом 15 хвилин отримали усі необхідні 
документи.

Open Space у м. Подільську знаходиться за адре-
сою: проспект Шевченка, 16. 

Ласкаво просимо!
Також у рамках візиту до Подільська заступник 

міністра юстиції вручила свідоцтво про народжен-
ня дитини у пологовому відділенні Подільської 
міської лікарні та привітала молоду матусю з цією 
надзвичайною подією.

Ірина Садовська розповіла, що нещодавно Уряд 
запровадив ініціативу #єМалятко, яка дозволить 
батькам дуже швидко отримувати усі необхідні по-
слуги, пов’язані з народженням.

just.odessa.gov.ua

Всього за цей період відділами ДРАЦС Одеської області було ви-
дано 10 029 свідоцтв про народження.

Нагадаємо: проект Міністерства юстиції щодо отримання сві-
доцтв у пологовому будинку діє з вересня 2015 року. Скористати-
ся послугою можна у всіх пологових будинках Одеської області. 
Додатково батьки також можуть оформити заяву щодо реєстрації 
місця проживання новонародженої дитини.

just.odessa.gov.ua

Так, Валерій став Марком, Наталя – Ілоною,  Анрель – Арамом, 
Ірина – Айрін, Микола – Максиміліаном, Оксана – Ірхсіаною, Ібра-
гім – Михайлом, Тадеуш – Анатолієм, Валерія – Семіроною, Інна 
– Іно.

Зазначимо, що державна реєстрація зміни імені (прізвища, влас-
ного імені та по батькові) проводиться лише стосовно громадян 
України.

З чотирнадцяти років українські громадяни можуть змінити своє 
ім’я лише за згодою батьків.

По досягненню шістнадцяти років, ви маєте право на власний 
розсуд змінити своє прізвище та ім’я.

Якщо ви бажаєте змінити власне ім’я, вам потрібно подати заяву 
про зміну імені до відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану за місцем проживання.  

До заяви про зміну імені додаються:
а) свідоцтво про народження заявника;
б) свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі);
в) свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);
г) свідоцтво про народження дітей (якщо заявник має малолітніх 

або неповнолітніх дітей);
ґ) свідоцтво про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо 

воно раніше було змінено;
д) фотокартка заявника;
е) квитанція про сплату державного мита.
Відділ ДРАЦС надсилає необхідні матеріали до територіального 

органу Національної поліції України за місцем проживання заяв-
ника для надання висновку про можливість зміни імені.

За результатами відповідної перевірки, яка проводиться безо-
платно, територіальний орган поліції  у місячний строк готує та 
надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма мате-
ріалами до відділу ДРАЦС.

Заява про зміну імені розглядається відділом ДРАЦС у тримісяч-
ний строк з дня її подання. 

just.odessa.gov.ua
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Центри зайнятості – для людей!

Проблеми внутрішньо переміщених осіб обговорили в Одесі

Кар’єрні радники, без сумніву,  допоможуть досягти мети!

Найкраще, чим можна займатись це… виготовлення цукерок!

Легалізація праці іноземних громадян та осіб без громадянства
 в Одеському регіоні

Заступник директора Одеського обласного цен-
тру зайнятості Галина Бородатюк взяла участь у 
засіданні обласної тристоронньої соціально-еконо-
мічної ради. Тема виступу: «Зареєстрована трудова 
міграція та легалізація праці іноземних громадян та 
осіб без громадянства в Одеському регіоні».

У своєму виступі Галина Бородатюк зазначила, що 
легальне працевлаштування українських громадян за 
кордоном відстежується завдяки інформації суб’єктів 
господарювання, які надають послуги з посередниц-
тва у працевлаштуванні. Так, протягом 2018 року на 
території Одеської області послуги з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном надавали 198 суб’єктів 
господарювання (у 2017 році – 170 суб’єктів). Пере-
важна більшість таких суб’єктів здійснювала діяль-
ність в м. Одеса (92,4%).

Одним з напрямків діяльності Одеського ОЦЗ є 

оформлення (надання) дозволів на застосування ро-
ботодавцями праці іноземних громадян та осіб без 
громадянства. З 2017 року спостерігається тенденція 
збільшення звернень роботодавців до Одеського ОЦЗ 
з метою отримання дозволу на застосування праці 
іноземних громадян. Це обумовлено тим, що Одесь-
ка область завжди була привабливою для іноземних 
громадян як туристичний і перспективний регіон для 
розвитку бізнесу, а також через спрощену процедуру 
отримання дозволу. У більшості випадків дозвіл отри-
мується на застосування праці осіб, які є засновника-
ми підприємств.

Сьогодні Одеська область займає третє місце після м. 
Києва та Львівської області зі кількістю оформлених 
дозволів.

Відділ інформаційної роботи 
Одеського ОЦЗ

У квітні 2019 року до Великомихайлів-
ської районної філії Одеського обласного 
центру зайнятості по допомогу в працев-
лаштуванні звернулася Олена Федорчук. 
Маючи за плечима сім років стажу, освіту 
та досвід, жінка залишилась без роботи. 

Олена відразу активно почала співпра-
цювати зі своїм кар’єрним радником, яка 
за короткий час допомогла жінці усві-
домити особисті якості й здібності. А 
проходження профдіагностичного тесту-
вання надало можливість розкрити свої 
навички та вміння в професійному роз-
різі. Спільна робота дала свої результати. 
І рішення відкрити власну справу було 
прийнято. Для початку Олена вирішила, 
за порадою кар’єрного радника, пройти  
курс підвищення кваліфікації «Курси 
підприємницької діяльності» на базі ДНЗ 
«Одеський центр професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості».  

Після закінчення навчання та успішно-
го захисту бізнес-плану вже у червні цього 

року жінка започаткувала власну справу 
–  стала власницею невеликого бізнесу з 
продажу дитячого одягу.

Сьогодні Олена Іванівна дуже задово-
лена своєю роботою, а кар’єрний радник 
продовжує здійснювати індивідуальний 
супровід і завжди готовий надати кон-
сультації для побудови кар’єри своєї клі-
єнтки. «Я вдячна працівникам служби за-
йнятості та навчальному центру за новий 
досвід та необхідні знання для відкрит-
тя власного бізнесу», – зазначила Оле-
на. Впровадження інституту кар’єрних 
радників в службі зайнятості – це зміна 
підходу до роботи задля покращення 
сервісного обслуговування наших клієн-
тів. Якщо ви змушені змінити роботу або 
самі прагнете професійних змін – кар’єр-
ні радники готові допомогти вам у досяг-
ненні поставленої мети!

Відділ інформаційної роботи 
Одеського ОЦЗ

Сергій Пастушенков закінчив Вище професійне училище морського туристичного сервісу та отримав 
професію «кухар судновий». Тривалий час працював у торговій мережі керівником регіонального струк-
турного підрозділу. Але, залишившись без роботи,  звернувся до Центру зайнятості Суворовського райо-
ну м. Одеса за допомогою. 

Під час відвідування одного із семінарів у Сергія з’явилася ідея щодо відкриття власної справи, а 
саме – займатися виробництвом та реалізацією ексклюзивних шоколадних цукерок ручної роботи. Мрія  
відкрити невелику кондитерську, яка не потребує великих витрат, у нього виникла ще під час навчання 
у Вищому професійному училищі туристичного сервісу. Основною ідеєю при виробництві шоколадних 
цукерок ручної роботи для нього стало використання натуральної і якісної сировини. Він настільки цим 
захопився, що під час співбесіди з особистим консультантом вирішив  поділитися своєю думкою. Тож 
подальшими кроками було відвідування семінару «Як розпочати свій бізнес», навчання на курсах під-
приємницької діяльності в Одеському ЦПТО, де він отримав знання, необхідні для відкриття й ведення 
власного бізнесу, успішний захист бізнес-плану та відкриття власної  справи.

Сергій вдячний службі зайнятості: «Я зміг втілити свої бажання в життя та відкрити невелику кон-
дитерську. Приносити радість прихильникам всього натурального і якісного тепер є моєю офіційною 
роботою!».

Відділ інформаційної роботи 
Одеського ОЦЗ

Начальник відділу організації сприяння працев-
лаштуванню Одеського обласного центру зайня-
тості Ірина Юшкова взяла участь у проведені 
круглого столу «Сприяння комплексній соціаль-
но-психологічній реабілітації та адаптації тим-
часово переміщених осіб та членів їх сімей через 
стимулювання їх активності».

Для ефективного вирішення наявних проблем ВПО 
необхідна тісна взаємодія органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування вважає Ірина 
Юшкова. У своєму виступі вона зазначила: «Протя-
гом 2014-2019 років майже 3 200  осіб з числа вну-
трішньо переміщених із зони АТО отримували по-
слуги служби зайнятості. За сприяння служби роботу 

отримали понад 1100 з них».
Складність працевлаштування переселенців з Дон-

басу частково пояснюється їх професійною специфі-
кацією. Враховуючи, що більшість вимушено пере-
міщених осіб, мали спеціальність, що не відповідала 
ринку праці Одещини, набуття нової професії стало 
єдиним оптимальним рішенням для здобуття роботи. 
Так, майже 300 осіб проходили професійне навчання 
за направленням центрів зайнятості області. Для за-
безпечення тимчасової зайнятості осіб з числа ВПО 
службою зайнятості були організовані громадські 
роботи та інші роботи тимчасового характеру, в яких 
взяли участь майже 200 осіб. 35 бажаючих відкрили 
власну справу за сприяння служби.

З введенням у 2019 року в роботу служби зайнято-
сті інституту карєрного радника послуги ВПО ста-
ли більш індивідуальними та взаємонаціленими на 
результат. Для кожного, хто звернувся, складається 
індивідуальний план надання послуг та працев-
лаштування. Такий план є спільною програмою дій 
кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного, 
що міститиме спільні зобов’язання обох сторін щодо 
пошуку роботи та забезпечуватиме індивідуальний 
супровід і організацію надання послуг. Тож послу-
ги служби зайнятості модернізуються, стають більш 
комплексними та доступними.

Відділ інформаційної роботи 
Одеського ОЦЗ
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Працівниками УДМС України у 
Вінницькій області спільно праців-
никами Управління боротьби зі зло-
чинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми (УБЗПТЛ) ГУ НП у смт. 
Літин виявлено громадянина Рес-
публіки Молдова,  який того ж дня 
звільнився з Державної Установи 
(Літинська виправна колонія № 123) 
Вінницької області по відбуттю тер-
міну покарання.

Даний іноземний громадянин був 
засуджений до 5 років позбавлення 
волі та відбував покарання за вчи-
нення квартирних крадіжок, які вчи-
няв на протязі 2014-2015 років у м. 
Чернівці.

За порушення встановлених пра-
вил перебування в Україні, на гро-
мадянина Республіки Молдова 
складено протокол про адміністра-
тивне правопорушення за ч. 1 ст. 
203 КУпАП та винесено постанову 
про накладення адміністративного 
стягнення у вигляді сплати штрафу 
у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) 
гривень. 

09.07.2019 року стосовно даного 
громадянина Молдови винесено рі-
шення про примусове повернення з 
України.

Того ж дня даного іноземця у су-
проводі співробітників Управління 
ДМС України у Вінницькій облас-
ті та УБЗПТЛ  ГУ НП, доставлено 
на Міжнародний пункт пропуску м. 
Могилів-Подільський, Вінницької 
області та передано співробітникам 
прикордонної служби.

Управління ДМС
 у Вінницькій області

Більше 150 іноземців та осіб без гро-
мадянства на законність перебування в 
Україні перевірила протягом трьох ос-
танніх днів в курортній зоні відпочинку 
смт Кирилівка (Якимівський район) ро-
боча група у складі представників Управ-
ління, Мелітопольського та Якимівсько-
го відділів УДМС області і працівників 
Державної прикордонної служби. Спіль-
ні відпрацювання проводилися з метою 
виявлення порушників міграційного за-
конодавства.

Під час заходів перевірялися бази від-
починку, ринки, заклади громадського 

харчування, кіоски фастфудів та націо-
нальних кухонь.

За результатами перевірки було виявле-
но двох іноземців, громадян Узбекиста-
ну, які ще у 2017 році не виконали рішен-
ня про примусове повернення, і, наразі, 
займалися виготовленням національних 
страв для відпочиваючих. У відношенні 
порушників спеціалістами служби підго-
товлені та направлені позови до суду про 
їх примусове видворення.

Окрім цього, стосовно ще 4 іноземців 
міграційниками були прийняті рішення 
про примусове повернення за межі Укра-
їни із забороною в’їзду на 3 роки.

У відношенні ще 7 порушників мігра-
ційного законодавства, із яких 4 вияви-
лися студентами  запорізьких вишів, які 
вирішили підзаробити влітку на узбе-
режжі, складено протоколи за ст. 203 КУ-
пАП - порушення порядку працевлашту-
вання іноземців.

Управління ДМС
 у Запорізькій області

Після звільнення з місць позбав-
лення волі, де відбував покарання 
за скоєння злочину, громадянин РФ 
відразу попав у поле зору міграцій-
ної служби, як неврегульований мі-
грант. 

Згодом був встановлений факт не-
законного перебування іноземця на 
території нашої країни. 

Ввечері п’ятниці дану особу видво-
рено до країни свого походження. 

Головне управління ДМС 
у Дніпропетровській області

У ході планових відпрацювань місць 
торгівлі працівниками УДМС України в 
Чернігівській області спільно із співро-
бітниками УПП в Чернігівській області 
ДПП був виявлений громадянин Респу-
бліки Узбекистан, який порушив правила 
перебування на території України, а саме 
працював без відповідного дозволу на 
працевлаштування.

За вищезазначене порушення, інозем-
ного громадянина було притягнуто до 
адміністративної відповідальності за ч. 1 
ст. 203 КУпАП та накладено стягнення у 
вигляді штрафу. В той же час, роботодав-
ця (теж громадянина Республіки Узбекис-

тан) було притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ст. 204 КУпАП та на-
кладено адміністративне стягнення у ви-
гляді штрафу.

Управління ДМС 
у Чернігівській області

Громадянина Азербайджану у су-
проводі працівників Міграційної 
служби області примусово видво-
рено за межі країни через ОКПП 
«Київ» Бориспіль. Неврегульований 
мігрант, якого виявлено під час від-
працювання профілактичних захо-
дів під умовною назвою «Мігрант» 
не мав при собі жодних документів, 
що підтверджують законність пере-
бування на території держави.

За рішенням Хмельницького місь-
крайонного суду іноземця затри-
мано та поміщено до Волинського 
ПТПІ з метою ідентифікації та по-
дальшим примусовим видворенням 
за межі країни.

Посольством Азербайджанської 
Республіки в Україні його ідентифі-
ковано як громадянина держави та 
видано документ на повернення  в 
країну походження.

Разом з тим, під час здійснення пе-
ревірки з’ясувалось, що вищезазна-
чений іноземець відбував покарання 
на території України за вчинення 
кримінального правопорушення 
згідно ч.2 ст.186 ККУ.

Відповідно до ст.30 Закону Украї-
ни «Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства» правопо-
рушнику заборонено в’їзд в Україну 
терміном на 5 років.

Організація роботи по протидії 
нелегальній міграції залишається 
одним із пріоритетних напрямків 
діяльності ДМС України та знахо-
диться на постійному контролі ке-
рівництва Управління ДМС України 
в Хмельницькій області.

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

У Деснянському районі сто-
лиці відбулося масове затри-
мання порушників міграцій-
ного законодавства. Під час 
спільного рейду працівників 
Центрального міжрегіональ-
ного управління ДМС у м. 
Києві та Київській області і 
співробітників Національ-
ної поліції було виявлено 26 
іноземців, які працювали на 
торгових точках.

Неврегульованими мігран-
тами виявилися громадяни 
Грузії, Азербайджану, Та-
джикистану, Афганістану і 
Узбекистану. Усі затрима-
ні – чоловіки різної вікової 
категорії, які проживали на 
території країни без необхід-
них документів. Хтось вза-
галі незаконно потрапив на 
територію України, у інших 
закінчився термін перебуван-

ня у нашій країні.
19 неврегульованих мігран-

тів притягнено до адміністра-
тивної відповідальності за 
ст. 203 КУпАП «Порушення 
іноземцями та особами без 
громадянства правил пере-
бування в Україні і транзит-
ного проїзду через територію 
України».  Керуючись Зако-
ном України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без 
громадянства», відносно 13 
осіб прийнято рішення про 
примусове повернення за 
межі України, стосовно 7 
осіб прийнято рішення про 
скорочення терміну тимча-
сового перебування в Укра-
їні,  3-ох осіб розмістили до 
пункту тимчасового перебу-
вання іноземців та осіб без 
громадянства для ідентифі-
кації особи.

«З метою максимально 
ефективного реагування на 
неврегульованих мігрантів 
ми співпрацюємо з Націо-
нальною поліцією України. 
Адже непоодинокі випадки, 
коли саме цією категорією 
осіб скоюються правопору-
шення на території нашої 
держави. Нами регулярно 
проводяться відпрацювання 
у місцях можливого пере-
бування іноземців без доку-
ментів. Далі такі мігранти 
притягуються до адміністра-
тивної відповідальності і 
вирішується питання про їх 
примусове повернення чи 
видворення за межі України. 
Так, за перше півріччя 2019 
року на території Київщини 
виявили вже 1322 неврегу-
льованих мігранта і 3404 
порушника міграційного 
законодавства», - інформує 
начальник управління мігра-
ційного контролю, протидії 
нелегальній міграції та ре-
адмісії ЦМУ ДМС у м. Ки-
єві та Київській області Ігор 
Семиног.

Центральне міжрегіо-
нальне управління ДМС 
у м. Києві та Київській 

області

Працівниками УДМС Хмельниччини примусово 
видворено до країни походження раніше судимого 

громадянина Азербайджану

Запорізькі міграційники виявили іноземців-порушників у 
курортній зоні

І знову видворення на Вінниччині

На свободу з чистою совістю та з квитком до 
країни походження

Результати планових відпрацювань у боротьбі з 
нелегальною міграцією

26 неврегульованих мігрантів виявили на 
столичному ринку «Троєщина»
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Історія та люди

Борис Антоненко-Давидович – творчість ціною втраченого життя

Антоненко-Давидович Борис Дми-
трович (справжнє прізвище: Давидов; 
5 серпня 1899, Засулля (тоді Полтав-
щина, тепер Сумщина) – 8 травня 
1984, Київ) – український письменник, 
літературний перекладач; член літе-
ратурної організації «Ланка-МАРС»; 
дослідник проблем розвитку й культу-
ри української мови.

Народився в селі Засулля Роменського 
повіту. Батька, Дмитра Олександрови-
ча Давидова, залізничника, перевели до 
Брянська, там і пройшло раннє дитин-
ство Бориса. Але Ромни відвідував що-
року.

Закінчивши 1917 року Охтирську гім-
назію, майбутній письменник вступає 
на природничий відділ Харківського 
університету, але невдовзі переводиться 
на історико-філологічний факультет Ки-
ївського університету. Через матеріаль-
ні нестатки та безперервну зміну влади 
офіційно він так і не здобув вищої осві-
ти, і йому довелося опановувати науку 
самотужки «в бібліотеках та з великої 
книги життя». 

Брав участь у визвольних змаганнях 
1917-1920-х років: служив у лавах За-
порізького корпусу 1918 року та Армії 
Директорії 1919 року. Обіймав посаду 
коменданта Мелітополя (1918). 

У 1920-1921 роках Б. Антоненку-Дави-
довичу випало завідувати Охтирською 
повітовою наросвітою. В цей час, як 
свідчать його спогади, він «майже не бу-
вав у своєму «комісарському» кабінеті й 
більше крутився по школах, дитбудин-
ках і садках, терся між селянами й ходив 
з рушницею в загоні ЧОНу проти Махна 
та місцевих повстанських ватаг, збирав 
продрозкладку й проводив вибори до 
Рад». Проте поступово стан ейфорії змі-
нювався глибокими роздумами над осо-
бистими спостереженнями, пережитим і 
побаченим.

Не прийнявши НЕПу й не погоджу-
ючись із практикою розв’язання наці-
онального питання, восени 1921 року 
письменник виходить із КП(б)У і всту-
пає до УКП. Восени 1923 року, пере-
конавшись у марній діяльності цієї 
партії та не бажаючи «помножувати дя-
ківський хор у московській церкві з фі-
ліалом в Україні», виходить з лав УКП 
й зосереджується на літературній діяль-
ності. Якийсь час він був редактором (на 
посту секретаря редакції) найбільш по-
пулярного тоді ілюстрованого журналу 

«Глобус». На сторінках цього журналу 
Б.Антоненко-Давидович друкує перші 
літературні твори Олекси Влизька, Юрія 
Яровського, Марка Вороного та ін. 

Писати Борис Антоненко-Давидович 
почав ще в гімназійні роки. Перші пу-
блікації побачили світ у 1923 році (опо-
відання «Останні два» і драма «Лицарі 
абсурду»).

Його творчий шлях поділяють на два 
періоди: перший – від 1923-го до 1933 
року; другий – від 1957-го до 1984 року. 
Перший період становить 14 книжок, 
окремі нариси, рецензії, замітки. Най-
важливіші твори: «Запорошені силуе-
ти» (1925), «Тук-тук» (1926), «Синя 
волошка» (1927), «Справжній чоловік» 
(1929), «Печатка» (1930), «Землею укра-
їнською» (1930). 

Новела Б. Антоненка-Давидовича 
«Тук-тук» (1925) – глибоко психоло-
гічна. Це трагедія «дрібної людини», 
телеграфіста Василя Григоровича Гуся-
тинського. Стара людина, що зрослась 
із своїм «Морзе». Революція перевер-
нула все звичайне, знайоме. Все стало 
чуже, незрозуміле. Розвалилася сім’я. 
Прийшла українізація. А до всього того 
– старого любого «Морзе» змінили на 
«Клопфера». Він не може навчитися на 
«Клопфері». Герой покинутий. На його 
місце вже йдуть нові. Це приводить ста-
рого до розпуки й до смерті в морозну 
ніч.

У новелі «Тук-тук», де доля голов-
ного героя має багато спільного із до-
лею героїв новел Марка Черемшини, 
В. Стефаника, А. Тесленка, внутрішній 
світ розкривається через зовнішні його 
вияви. У ролі оповідача виступає учас-
ник і своєрідний спостерігач подій, що 
відбуваються. Тому у творі немає вну-
трішнього монологу. Психологія героя, 
його настрій і переживання передаються 
оповідачем прямо або через окремі пси-
хологічні деталі, переважно портретні. 
Погляд, колір обличчя, жести, уривчаста 
мова Василя Григоровича в момент най-
більшого душевного болю — характерні 
художні прийоми Б. Антоненка-Давидо-
вича при відтворенні його психології.

Відмовившись від статичного портре-
та, автор розкриває динамічні зв’язки 
внутрішнього світу людини і її зовніш-
ній прояв: «32 роки він віддав апаратові, 
притупив коло нього свій зір, висушив 
руки, полисів і пожовк, як цитрина».

1927 року в журналі «Життя й револю-
ція» (№№ 10-12) надруковано повість 
Б.Антоненка-Давидовича «Смерть». 
Наступного року вийшла в світ окре-
ма книжка із невеличкою, але майстер-
но зробленою повістю «Тук-тук…» та 
двома оповіданнями. У «Смерті» пись-
менник прагне дослідити й показати 
«незбагненну» більшовицьку силу й 
джерела її утвердження. Ця книжка ста-
ла значною подією в літературному про-
цесі 20-х і завдала письменникові багато 
прикрощів, які значною мірою спричи-
нилися до його двадцятирічних поневі-
рянь. Понад шість десятиліть пролежала 
повість у спецсховах і лише у 1989 році 
знову побачила світ. Своє ставлення до 
гострих проблем письменник виявляє 
через скрупульозний психологічний са-
моаналіз головного персонажу Костя 
Горбенка, який постійно перебуває в 
становищі дволикого Януса — думає і 
почуває одне, але партійний обов’язок 
та обставини змушують чинити всупе-
реч його почуванням, переконанням і 
національним почуттям. Зрештою, 

дійшовши висновку, що нове життя, 
«купується кров’ю», «добувається смер-
тю», і що «це новий негласний, суворий 
закон, якого не обійти», Кость вирішує 
стати «вольовим більшовиком», відки-
дає «к чорту всякі нерви й легкодухість». 
З нелюдською жорстокістю вбиває за-
ручника… і стає йому від того «одразу 
порожньо всередині, навіть, по-особли-
вому легко…»

Постать Костя Горбенка та його драма-
тична доля допомагає автору дослідити 
процес витравлення національної свідо-
мості й гідності з людини, показати про-
цес деградації українського інтелігента в 
безбатченка-яничара, який, в ім’я «світ-
лого майбутнього», змушений зневажи-
ти своє минуле, зректися свого народу і 
навіть батька й матері. Більшість читачів 
схвально сприйняли твір, який засвід-
чив, що в літературу прийшов самобут-
ній і талановитий письменник, суворий 
реаліст із досить гострим, сатиричним 
поглядом на життя, а його творам влас-
тиві іронічність, скепсис та іскристий 
гумор у змалюванні дійсності.

Добре слово про повість «Смерть» ви-
словив і нарком освіти республіки М. 
Скрипник, якому вона припала до вподо-
би. 1929 року Антоненко-Давидович ви-
пускає у світ збірки репортажів «Землею 
українською», в яких багато місця приді-
лено національному відродженню. Після 
цього на письменника знову «впали зви-
нувачення за те, нібито він «хворіє» на 
перебільшений національний бзик, який 
у нього домінує над усім», буцімто ав-
тор «засліплений націонал-шовінізмом», 
«неприкритим зоологічним націоналіз-
мом» (А .Клоччя) тощо. Інший критик 
– А.Б. Коваленко – розпікає автора за 
національну обмеженість, адже він, мов-
ляв, назвав свою книжку «Землею укра-
їнською…».

Арешти 1933 року та самогубства Ми-
коли Хвильового та Миколи Скрипника 
змушують Антоненка-Давидовича ви-
їхати до Казахстану, де він працює при 
державному видавництві над антологі-
ями казахської літератури українською 
мовою й української літератури казах-
ською. Робота не була завершена.

5 січня 1935 року арештований. За 
сфабрикованою справою засуджений до 
смерті. Причиною репресій була його 
відмова зросійщувати словники україн-
ської мови в УРСР. А створені ним праці 
попали в поле зору спецслужби СРСР, 
що боролася з «інакомислячими». Вищу 
міру покарання було замінено на 10 ро-
ків таборів. 

Покарання відбував у концтаборах 
Баклагу, де був землекопом, шахтарем, 
слюсарем, бухгалтером, фельдшером. 
Працював по 10 годин, у жахливих 
умовах дзьобав граніт і скелі, кайлував 
мерзлу землю. Ув’язнення відбував у 
СИБЛАГу, БАМЛАГу, під час війни пе-
ребував у СІЗО Букачачлагу, однак його 
справу переглянули і відправили на шах-
ту Букачачинського табору. Працював 
землекопом і шахтарем, що суттєво пі-
дірвало здоров’я. Лише переведення на 
легшу роботу – рахівника, бухгалтера, а 
згодом – санітара і фельдшера – зберегло 
письменнику життя. Відбувши термін, 
повернувся в Україну, однак 1946 року 
був знову арештований і без суду поз-
бавлений волі. Згодом був засуджений 
на довічне заслання у село Малоросєйка 
Больше-Муртанського району Красно-
ярського краю.

1957 року повернувся до Києва. Ре-

абілітований, відновлений у членах 
Спілки письменників. Працює редакто-
ром у журналі. Видає збірки репортажів 
«Збруч» (1959) та «В сім’ї вольній, но-
вій» (1960). 1961 року в журнальному 
варіанті з’явився роман «За ширмою». 
Окрім цих творів, до другого періоду 
творчості належать «Золотий кораблик», 
«Образа», «Так воно показує», «Слово 
матері», «Вибрані твори» (1967) з перед-
мовою критика Леоніда Бойка.

Видав мово- й літературознавчі праці: 
збірки статей «Про що і як» (1962), «В 
літературі й коло літератури» (1964), лі-
тературно-критичні й теоретичні нариси 
«Здалека й зблизька» (1969), роздуми 
над культурою української мови «Як ми 
говоримо» (1970). Залишив спогади про 
С. Васильченка, Є. Плужника, Б. Тенету, 
М. Рильського, В. Сосюру, процес СВУ.

У 1960-1970-х роках підтримує зв’язки 
з творчою молоддю, дисидентськими ко-
лами. У зв’язку з відмовою свідчити на 
суді над В. Морозом зазнає тиску: його 
перестають друкувати (тобто позбавля-
ють можливості заробітку), обшукують і 
вилучають папери та друкарську машин-
ку, цькують у пресі.

Серед творів, написаних «у стіл» – 
«Сибірські новели»; оповідання «Спо-
куса», «Гроза», «Так воно показує», 
«Чистка». У цей час за кордоном (у Бол-
гарії, Польщі, Великій Британії, Канаді, 
США, Австралії) активно рецензують, 
перекладають і перевидають деякі твори 
письменника. Праця «Як ми говоримо» 
отримала схвальну оцінку в російсько-
му журналі «Вопросы литературы» та в 
журналі Польської Академії наук «Slavia 
orientalis» (1972 рік); Станіслав Рихліць-
кий переклав польською мовою роман 
«За ширмою», згодо його перевидала в 
Австралії філія ОУП «Слово» та було 
підготовлено переклад англійською мо-
вою.

Початковий етап творчості позначений 
боротьбою ліричного («Синя Волош-
ка»), комічного («Просвітяни») та драма-
тичного («Пиріжки, пиріжки») настроїв. 
Пізніші твори першого періоду творчос-
ті написані у неореалістичному стилі 
(«Тук-тук», «Печатка»). Збірка «Паротяг 
ч. 273» – зразок соцреалізму, до якого 
письменник вимушений був звернутися 
через політичний та економічний тиск.

Похований на Лісовому цвинтарі в Ки-
єві.

Іменем Антоненка-Давидовича назва-
но вулиці в Коломиї, Львові та інших на-
селених пунктах.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»
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Українці в світі

Ісландія (ісл. Ísland) – острівна дер-
жава в Європі, розташована у північній 
частині Атлантичного океану на Се-
рединно-Атлантичному хребті. Вона 
налічує близько 325 тис. населення і має 
загальну площу 103 000 кв. км. Столиця 
і найбільше місто – Рейк’явік, в якому, 
разом з прилеглими районами, прожи-
ває близько двох третин населення кра-
їни. Ісландія є вулканічно і геологічно 
активною територією. Її поверхня в 
основному складається з плато, по-
критих піщаними полями, горами та 
льодовиками, хоча багато льодовикових 
річок течуть до моря через низовини. 
Ісландія, зігріта Гольфстрімом, має по-
мірний клімат, незважаючи на високі 
широти і безпосередню близькість до 
Полярного кола.

Хоча Ісландія є ближчою до Ґренлан-
дії, аніж до континентальної Європи, її 
відносять саме до Європи з культурних 
причин. Геологічно острів є частиною 
обох континентальних плит. Найближчи-
ми частинами суші є Ґренландія (287 км) 
та Фарерські острови (420 км). Найменша 
відстань до континентальної Європи ста-
новить 970 км (до Норвегії).

Ісландія є 18-м за площею островом у 
світі й другим у Європі (після Великої 
Британії). Площа острова становить 101 
826 кв. км, а площа всієї країни — 103 
000 кв. км, з яких 62,7% займає тундра. 
До складу Ісландії входять 30 малих ос-
тровів, включно з малозаселеними остро-
вом Ґрімсей та архіпелагом Вестманнових 
островів. Озера та льодовики займають 
14,3% території; лише 23% вкриті рослин-
ністю. Найбільшими озерами є Торісватн 
(водосховище, 83-88 кв. км) та Тінґват-
ляватн (82 кв. км); іншими важливими 
озерами є Леґурінн та Міватн. Єкюльсар-
лон є найглибшим озером на острові (248 
м глибини).

Геологічно Ісландія є частиною Сере-
динно-Атлантичного хребта. Крім того, 
ця частина хребта лежить на вершині 
плюму. Ісландія позначає межу між Єв-
разійською та Північноамериканською 
плитами, оскільки вона утворилася внас-
лідок рифтогенезу вздовж Серединно-Ат-
лантичного хребта, де обидві плити зітк-
нулися.

Узбережжя Ісландії, що загалом має 
довжину 4970 км, позначено багатьма 
фіордами, в яких розташовано більшість 
поселень. Внутрішня частина Ісландії, Іс-
ландське плато, є холодним і непридатним 
для життя поєднанням піску та гір. Най-
більшим містом є столиця Рейк’явік разом 
із найближчими містечками Копавоґур, 
Гапнарфіордюр, Ґардабаїр та Рейк’яне-
сбаїр (де розташовано міжнародний ае-
ропорт), а також Акюрейрі у північній 
Ісландії. На острові Ґрімсей лежать най-
більш північні поселення країни. В Іслан-
дії є чотири національні парки: Ватнайо-
кутль, Снайфетльсйокутль, Тінґветлір та 
Єкулсаурґлювур.

Історія та економіка 
Згідно з Книгою про заселення Іслан-

дії, заселення острова почалося 874 року, 
коли норвезький ватажок Інгольф Арнар-
сон став першим постійним норвезьким 
поселенцем на острові. Інші відвідували 
острів раніше і мешкали на ньому впро-
довж зими. В наступні століття острів 
заселяли люди норвезького та ґельського 
походження. З 1262-го по 1918 рік він був 
частиною норвезької, а згодом данської 
монархії. 

Протягом ХІХ століття клімат краї-
ни продовжував погіршуватися, що 

спричинило масову еміграцію насе-
лення в Північну Америку, зокрема в 
Манітобу (Канада). Країну залишило біля 
15 тис. з 70 тис. усього населення. Нову 
національну свідомість було відроджено 
завдяки романтичним та націоналістич-
ним ідеям із континентальної Європи. Рух 
за незалежність очолив Йон Сіґурдссон. 
1874 року Данія надала Ісландії консти-
туцію та обмежене самоврядування, яке 
було розширене 1904 року.

До ХХ століття ісландці займалися пе-
реважно рибальством та землеробством. 
1994 року країна приєдналася до Євро-
пейської економічної зони, що дозволило 
їй розширити сектор фінансових послуг.

Ісландія є країною з вільною ринковою 
економікою і з відносно низькими подат-
ками, порівняно з іншими країнами Орга-
нізації економічного співробітництва та 
розвитку, при збереженні північної моде-
лі з універсальними системами охорони 
здоров’я та освіти для своїх громадян. В 
останні роки Ісландія була однією з най-
багатших та найрозвиненіших країн світу. 
2010 року вона посіла 17-те місце у світі 
за показниками розвитку, згідно з Індек-
сом розвитку людського потенціалу, та 
була четвертою країною світу за продук-
тивністю на душу населення. 2008 року 
банківська система країни систематично 
зазнавала провалів, спричиняючи еконо-
мічний спад та політичну нестабільність.

Ісландія є технологічно розвиненою кра-
їною. Згідно з Freedom of the Press, в Іс-
ландії медіа є найбільш вільними у світі. 
Ісландська культура має коріння у давньо-
норвезькій спадщині. Більшість ісландців 

є вихідцями з Норвегії (зокрема із Захід-
ної Норвегії) та нащадками ґельських по-
селенців. Ісландська, північногерманська 
мова, є близькою до фарерської та до де-
яких західнонорвезьких діалектів. Націо-
нальна культурна спадщина охоплює на-
ціональну кухню, поезію та середньовічні 
ісландські саги. Нині Ісландія є країною 
з найменшим населенням з-поміж членів 
НАТО та єдиним учасником блоку без 
постійної армії. Населення країни при-
близно дорівнює населенню українського 
міста Херсон.

Флора та фауна
В Ісландії відомо 1 300 видів комах, що 

значно менше, ніж у інших країнах. Коли 
на острів прибули перші поселенці, з тва-
рин його населяв лише песець, який при-
йшов на острів наприкінці льодовикового 
періоду, перейшовши замерзлим морем. У 
рідкісних випадках на острові спостеріга-
ли кажанів, занесених на острів вітрами, 
проте вони не спроможні розмножувати-
ся там. На острові також траплялися білі 
ведмеді, проте їхньої стабільної популяції 
там немає. На острові також немає незаве-
зених рептилій та амфібій.

Згідно з дослідженням Всесвітнього 

фонду дикої природи, територія Ісландії 
належить до екорегіону ісландських боре-
альних лісів та альпійських лук. Близько 
три чверті острова позбавлено рослин-
ності; рослини в основному покривають 
пасовища, де регулярно випасають худо-
бу. Найбільш притаманним для острова 
деревом є береза пухнаста, яка формує 
значну частину лісів разом з осикою, го-
робиною звичайною, ялівцем звичайним 
та іншими невеликими деревами.

Коли почалося заселення острова, він 
був густо вкритий лісами. Наприкінці XII 
століття в Книзі про ісландців Арі Тор-
ґілссон описує її як «заліснену від гори 
до моря». Постійна людська присутність 
зруйнувала ізольовану екосистему. Сто-
літтями ліси вирубували для використан-
ня як пального та матеріалу. Вирубка лі-
сів, погіршення клімату під час малого 
льодовикового періоду і надмірно інтен-

сивний випас овець призвели до ерозії 
та втрати верхнього шару ґрунту. Відтак 
багато ферм було залишено, три чверті 
території Ісландії страждають від ерозії 
ґрунту, з них одна шоста вже є непридат-
ною для використання. Тепер залишилося 
тільки декілька невеликих березових лі-
сів. Посадка нових лісів збільшила їхню 
кількість, проте не до порівняння з почат-
ковими показниками. Деякі з нових наса-
джень містять іноземні види дерев.

Понад 600 видів мохів, 700 видів лишай-
ників і 2000 видів грибів були виявлені 
в Ісландії. Одна з причин такого велико-
го числа видів грибів полягає в тому, що 
вони є мікроскопічними і можуть бути 
перенесені вітрами, до того ж гриби про-
цвітають у відносно безплідних ґрунтах.

До тваринного світу Ісландії належать 
ісландські вівця, корова, курка, коза, кінь 
та вівчарка. Багато видів риби населяє 
води навколо Ісландії, а рибна промис-
ловість становить основну частину при-
бутку ісландської економіки, приносячи 
більш як половину експортного прибутку. 
Дикі тварини: песці, норки, миші, пацю-
ки, кролики та північні олені. Білі ведмеді 
іноді відвідують острів, припливаючи на 

айсбергах із Ґренландії. У червні 2008 року 
двоє білих ведмедів припливли впродовж 
одного місяця. Птахи, особливо морські, 
займають помітне місце в ісландській фа-
уні. Тут гніздяться тупики, поморники та 
трипалі чайки.

Промислове китобійництво практику-
ють періодично разом із науковим полю-
ванням на кита. Спостереження за китами 
стало важливою частиною ісландської 
економіки з 1997 року.

Українська громада
У 2012 році в Ісландії було заснова-

но Товариство українців Ісландії (Félag 
Úkraínumanna á Íslandi) вихідцями з Іва-
но-Франківщини та Полтавщини. Зустрічі 
українців час від часу відбуваються у кафе 
«Карпати» останнього четверга місяця. 
Товариство регулярно бере участь у пред-
ставленні України на міжнародних фес-
тивалях (Fjölmenningardagar/ Multicultural 
Days), що проводяться у травні-червні в 
Рейк’явіку, a також в Акранесі або Бор-
гарнесі у жовтні-листопаді. Усі присутні 
мають змогу покуштувати смачного укра-
їнського борщу, який до речі дуже подоба-
ється ісландцям.

В Ісландії проживають вихідці з Києва, 
Львова, Червонограда, Жовкви, Хмель-
ницького та Хмельниччини, Маріуполя, 
Тернополя, Надвірної, Бережан, Чернів-
ців, Дніпропетровська, Тростянця (Сум-
ська обл.), Одеси, Ніжина, Варви (Чер-
нігівська обл.), Черкас, Рівного, Керчі, 
Бердичева та інших міст України. Є група 
молодих українців (з Києва, Чернігівщи-
ни, Чернівців і т. д.), які приїхали до Іс-
ландії для догляду за дітьми в ісландських 
сім’ях. Деякі молоді українці навчаються 
в Університеті Ісландії. Є декілька міша-
них україно-ісландських сімей.

У м. Коупавоґур працює український 
магазин «Карпати», власником котрого є 
уродженець Надвірної і де, окрім україн-
ських продуктів, можна купити в основ-
ному литовські та латвійські товари.

Протягом 2006-2007 років у Рейк’явіку 
перебував український греко-католиць-
кий священик о. Іван Загайкевич з дружи-
ною (вихідці з м. Івано-Франківськ), які з 
дозволу римо-католицького єпископа Іс-
ландії щонеділі проводили богослужіння 
українською мовою в каплиці чернечого 
дому римо-католицьких сестер в Рейк’яві-
ку. У серпні вони повернулися до Іва-
но-Франківська. Восени Ісландію вдруге 
відвідав о. Євгеній Жабківський (настоя-
тель храму УПЦ в с. Суботці на Кірово-
градщині), співслужачи в православному 
храмі Рейк’явіку. За його участі (через 
Християнську асоціацію молодих людей) 
було зібрано тисячі різдвяних подарунків 
для українських сиріт від Ісландії.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Українці в Ісландії
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Негострий перець може бути різним 
на смак: від трохи солодкуватого до 
дуже солодкого. Його смачно їсти в 
свіжому вигляді, додавати в салати, 
запікати на грилі, а ще з нього вихо-
дить пікантний і пряний кіш.

Знадобиться:
різнокольоровий солодкий перець – 4 

шт.; 
листкове тісто – 250 г; 
сир твердих сортів – 200 г; 
вершки – 350 мл; 
яйця – 4 шт.; 
оливкова олії – 2 столові ложки; 
мускатний горіх – щіпка; 
мелена паприка – 1 чайна ложка; 
спеції – за смаком.
Що робити
Розкачати тісто і викласти його в силі-

конову форму. Очистити перець і нарі-
зати його тонкою соломкою. Викласти 
перець на сковороду, поставити на не-
великий вогонь, підлити оливкову олію 

й обсмажувати, весь час перемішуючи 
(приблизно 15 хвилин). Натерти сир на 
крупній тертці та викласти на тісто ша-
рами спочатку перець, потім сир. Збити 
в мисці яйця з вершками, посолити, по-
перчити та додати мускатний горіх. За-
лити сумішшю начинку кіша, посипати 
паприкою і поставити в розігріту до 
170 ° С духовку на 25 хвилин. Подавати 
можна як у гарячому, так і в холодному 
вигляді.
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Незважаючи на безліч корисних властивостей 
фруктів і ягід, їх вживання пов’язане з досить ве-
ликим списком протипоказань. Про це розповідає лі-
кар-гастроентеролог Вікторія Суджіянова.

Кавуни та дині. За словами фахівця, ці баштанні 
схильні накопичувати в собі шкідливі речовини, які 
використовуються при їх вирощуванні, тому краще 
не давати їх маленьким дітям.

Крім того, дині та кавуни часто вживають після 
прийому їжі, а це може призвести до бродіння і не-
травлення. Категорично не рекомендується пити піс-
ля них сиру воду.

Слива. Від неї слід відмовитися при підвищеній 
кислотності шлункового соку.

Абрикоси і персики. Вікторія Суджіянова зазна-
чила, що ці фрукти небезпечно вживати натщесер-
це людям, що страждають від виразкової хвороби 
шлунка і гастриту.

Чорна смородина. При підвищеному згортанні кро-
ві її вживання – під забороною.

Виноград. Лікар-гастроентеролог стверджує, що 
дозволити собі ласувати виноградом можуть тіль-
ки абсолютно здорові люди, а при наявності будь-якого 

хронічного захворювання вживати виноград слід тільки 
після консультації з лікарем.

«Людям, які страждають на виразкову хворобу 
шлунка, кишечника, нирок і сечовивідних шляхів 
виноград краще не вживати, в крайньому випадку, 
якщо вже дуже хочеться, без шкірки. Також вино-
град, як і банани, варто рідше вживати в їжу тим, хто 
хоче скинути вагу», – дала пораду лікар.

Чорноплідна горобина. Від неї краще відмовитися 
при зниженому тискові.

Солодкі фрукти. Лікар нагадала, що їх вживання 
може стати причиною загострення атопічного дер-
матиту та екземи. При появі їх симптомів від таких 
фруктів потрібно відмовитись.

«Дині, абрикоси і апельсиновий сік заборонені при 
загостренні виразкової хвороби шлунка і дванадця-
типалої кишки», – попередила фахівець.
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Українська шаблістка Ольга 
Харлан завоювала «золото» на 
Чемпіонаті світу з фехтування 
в Будапешті. У фіналі українка 
в напруженій боротьбі пере-
могла представницю Росії Со-
фію Велику з рахунком 15:14.

Зазначимо, що для Харлан 
це шосте «золото» на чем-
піонатах світу та четверте в 
індивідуальній шаблі. Також 
Харлан стала першою в істо-
рії спортсменкою, яка виграла 
«золото» світової першості в 

індивідуальній шаблі чотири 
рази (2013, 2014, 2017, 2019).

Нагадаємо, на Олімпіа-
ді-2016 в Ріо-де-Жанейро 
Ольга Харлан завоювала дві 
медалі: «бронзу» в індивіду-
альній першості, а також «срі-
бло» у складі жіночої збірної 
з фехтування на шаблі. Крім 
того, в активі фехтувальниці 
«золото» Пекіна-2008, а також 
«бронза» Лондона-2012.
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Збірна України з 4 золотими, 
срібною і бронзовою медаля-
ми виграла чемпіонат світу з 
бойового самбо.

Золоті медалі нашій команді 
принесли прославлені бійці 
MMA Владислав Парубченко 
(до 68 кг), Дмитро Парубчен-
ко (до 74 кг) і Ярослав Амосов 
(до 82 кг). Ще одну нагороду 
найвищої проби здобув Вла-
дислав Ільїн (до 90 кг).

Також «срібло» завоював 
Сергій Бобир (до 62 кг), а 
«бронзу» - Олексій Кривець 

(до 57 кг).
dt.ua

Молодіжна збірна України 
провела матч третього туру 
групового раунду Чемпіонату 
Європи U-20.

У ньому українці зустріча-
лися зі збірною Ізраїлю і по-
ступилися з рахунком 74:93 
(29:17, 16:26, 16:23, 13:27). 
Українці вели після першої 
чверті, але потім поступово 
розгубили перевагу.

Після трьох зіграних матчів 
українці набрали три очки та 
посіли третє місце слідом за 
Сербією і Ізраїлем в групі. 

При цьому всі чотири коман-
ди вийшли в плей-офф.

В 1/8 фіналу Україна зіграє 
з переможцем пари Франція – 
Туреччина.

dt.ua

Українська стрибунка в довжи-
ну Марина Бех-Романчук посіла 
третє місце на етапі Діамантової 
ліги в Лондоні.

Українка в останній спробі 
показала результат 6,78 метра в 
столиці Великої Британії. Цього 
було достатньо для того, щоб за-
йняти друге місце, але чотирира-
зова чемпіонка світу американка 
Бріттні Різ вже у своїй останній 
спробі зуміла перевершити ре-
зультат Бех – Романчук – 6,82 
метра.

Перше місце посіла чинна чем-

піонка Європи німкеня Малайка 
Міхамбо – 7,03 метра.

Ще одну медаль етапу в Лон-
доні могла принести Ганна Яро-
щук-Рижикова, але в бігу на 
дистанції 400 метрів з бар’єрами 
українка з найкращим резуль-
татом сезону стала четвертою – 
54,64 секунди.

Зазначимо, що Бех-Романчук і 
Ярощук-Рижикова вже вийшли 
у фінальний етап Діамантової 
ліги.

Нагадаємо, два тижні тому Ма-
рина Бех-Романчук стала чемпі-

онкою літньої Універсіади, яка 
проходила в Неаполі. У секторі 
для стрибків у довжину українка 
з результатом 6,84 метра впевне-
но випередила всіх суперниць.
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Крім поїдання абрикос у свіжому ви-
гляді, з них можна виготовляти велику 
кількість смачних десертів. Наприклад, 
легкий і повітряний абрикосовий зефір, 
над приготуванням якого доведеться 
трохи попрацювати, але результат 
того вартий!

Знадобиться:
абрикоси – 0,5 кг; 
агар-агар – 8 г; 
цукор – 480 г; 
яйце (білок) – 1 шт.; 
вода – 120 мл; 
цукрова пудра (для подачі).
Що робити
Помити абрикоси, очистити від кісто-

чок, викласти в миску і поставити в ду-
ховку, розігріту до 180 ° С на 3-5 хви-
лин. Дати абрикосам трохи охолонути 
і протерти їх через сито. У абрикосове 
пюре додати 160 г цукру і поставити 
на повільний вогонь до розчинення 

кристалів (доводити до кипіння не 
обов’язково). Потім зняти з вогню й 
остудити до кімнатної температури. В 
окрему каструлю вилити воду, додати 
270 г цукру і довести до кипіння. У мис-
ці перемішати 50 г цукру та агар-агар. 
Коли вода в каструлі закипить, повільно 
влити в неї суміш з агар-агаром. Сироп 
варити 5 хвилин на середньому вогні, 
потім зняти з вогню та остудити. Для 
основи зефіру потрібно змішати абри-
косове пюре з білком і збити міксером 
до отримання пишної маси (5 хвилин). 
Поступово влити сироп з агару і ще раз 
добре збити на максимальній швидко-
сті. Збиту масу перекласти в кондитер-
ський мішок і вичавити половинки зе-
фіру на пергаментний папір. Залишити 
зефір на ніч при кімнатній температурі, 
після чого зняти з пергаменту, з’єднати 
попарно і посипати цукровою пудрою.
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 Спортивні новини

Солодкий перець

Коли від фруктів і ягід краще відмовитися: думка лікарів

Харлан перемогла росіянку і стала шестиразовою 
чемпіонкою світу з фехтування

Молодіжна збірна України вийшла у 
плей-офф Євробаскету-2019

Україна виграла чемпіонат світу з бойового самбо

Українська легкоатлетка Бех-Романчук завоювала
 «бронзу» етапу Діамантової ліги

Абрикосовий зефір
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МІГРАЦІЯ

Питання до кросворду:
За горизонталлю:
1. Господар, розпорядник 

товариської вечері, бенке-
ту. 5. Препарат з мінералу 
чи гірської породи з однією 
відшліфованою поверхнею, 
виготовлений для дослі-
дження під мікроскопом у 
відбитому світлі. 8. Штат на 
північному сході США. 9. 
Морський десятиногий ко-
роткохвостий рак. 10. Позна-
чення чого-небудь надзви-
чайно розкішного, вигідного, 

доброякісного. 11. Низький 
чагарник чи багаторічні тра-
ви родини бобових, коріння 
яких містить дубильні ре-
човини. 12. ... Кареніна. 14. 
Атмосферні опади у вигляді 
частинок льоду різного роз-
міру. 17. Відомий російський 
продюсер. 20. Вид мисте-
цтва, що відображає життя в 
сценічній дії, яку виконують 
актори перед глядачами. 21. 
Короткий, різкий, поривчас-
тий рух кого-, чого-небудь. 
22. Задишка, спричинювана 

деякими захворюваннями 
серця чи бронхів. 23. Тонке 
розрізнення в чому-небудь. 
24. Жінка, яка після смер-
ті чоловіка не одружилася 
вдруге. 25. Широкий асфаль-
товий шлях, що з’єднує ве-
ликі міста, важливі об’єкти 
тощо. 28. Поширений на схо-
ді міцний спиртний напій. 
31. Споруда для переїзду або 
переходу через річку, заліз-
ницю, автомагістраль, яр і 
т. ін. 33. Ні на що не здатна 
людина. 34. Хутряне взуття 
з м’якою підошвою, поши-
рене здебільшого у народів 
Півночі та Сибіру. 35. Те 
саме, що завал. 36. Фон. 37. 
Країна, що займає північну 
частину Північної Америки. 
38. Особа, яка очолює вищий 
навчальний заклад.

За вертикаллю:
2. Молочний продукт, що 

нагадує кефір. 3. Воскопо-
дібна речовина сірого кольо-
ру, яку виділяють кашалоти. 
4. Той, хто охоче займаєть-
ся чим-небудь, кохається в 
чому-небудь. 5. Тропічна 
трав’яниста рослина з ве-
ликим кислувато-солодким 
на смак делікатесним пло-
дом, що має вигляд вели-
чезної (20-40 см) сосно-
вої шишки. 6. Старовинна 
українська найдрібніша мо-
нета польського походжен-
ня. 7. Найдрібніша світна 
частинка, що горить, жев-
ріє. 12.Військово-політич-
не угрупування, основними 
членами якого були Вели-
кобританія, Франція і Росія, 
створене в 1904-1907 роках. 

13. Комплекс водоспадів, 
що відокремлює американ-
ський штат Нью-Йорк від 
канадської провінції Онта-
ріо. 15. Сумнів у вірності, 
коханні, підозра у зраді по-
дружжя. 16. Письмова ро-
бота, вправа для засвоєння 
або перевірки грамотності, 
що полягає в записуванні 
тексту, який диктується. 17. 
Апостол із сімдесяти, учень 
апостола Павла. 18. Тонко 
зсукана, скручена пряжа, що 
використовується для шиття, 
в’язання, вишивання, виго-
товлення тканин і т. ін. 19. 
Рослина з однорічними зе-
леними м’якими пагінцями, 
які не дерев’яніють. 26. Лі-
тальний апарат, що рухаєть-
ся в просторі за рахунок дії 
реактивного руху. 27. Батько 
чоловіка. 29. Дохід з капіта-
лу, землі або майна, що його 
власники одержують регу-
лярно, не займаючись під-
приємницькою діяльністю. 
30. Зшиті в одну оправу ар-
куші паперу з якими-небудь 
записами. 31. Накладання 
фарби (гриму, клею тощо) 
коротким рухом, легким до-
тиком пензля і т. ін. 32. Вели-
ка група яких-небудь тварин.

Православна Церква 31 серпня шанує 
чудотворний образ Пресвятої Богороди-
ці «Всецариця» (XVII століття). Ікона 
знаходиться на Святій Горі, в обителі 
Ватопед, однак шанована в усьому пра-
вославному світі. Перед цим образом 
моляться про зцілення від онкологіч-
них захворювань, наркологічної й ал-
когольної залежності, і для захисту від 
чародійства. Православна Церква 31 
серпня вшановує чудотворний образ 
Пресвятої Богородиці «Всецариця». 
Ікона  знаходиться на Святій Горі, в оби-
телі Ватопед, однак шанована в усьому 
православному світі. Перед цим обра-
зом моляться про зцілення від онколо-
гічних захворювань, наркологічної й ал-
когольної залежності, і для захисту від 
чародійства. Чудотворний образ Божої 
Матері «Всецариця», або «Пантанасса» 
(грец. Παντάνασσα) зберігається зліва 
від царських врат у соборі афонського 
монастиря Ватопед. Згідно з перека-
зами, ця ікона – благословення учням 
святогірського старця Йосифа Ісихас-
та. Старець розповідав про перше чудо, 

яке сталося в ХVІІ столітті біля чудо-
творного образу. Одного разу хлопець 
зайшов до церкви і хотів прикластися 
до ікони. У цей момент лик Богородиці 
засяяв, немов блискавка й хлопець впав 
на землю, немов хтось його штовхнув. 
Коли він піднявся, то зізнався монахам, 
що займався чаклунством і в Ватопед 
прийшов, щоб перевірити свою силу 
на образах. Таким чином, Богородиця 
спонукала хлопця до щирого розкаяння 
і, переосмисливши своє життя, він при-
пинив займатися чаклунством. «Всеца-
риця» відноситься до іконографічного 
типу «Всемилостивійша», або «Панах-
ранта». На образі зображена Божа Ма-
тір, Яка сидить на царському троні. 
Вона тримає на руках Немовля Христа, 
в руці у Якого - сувій. На задньому плані 
– два ангели, які осіняють крилами Бо-
городицю з Немовлям. Перед цією іко-
ною моляться про зцілення від ракових 
захворювань. Відомо безліч випадків, 
коли навіть безнадійні, з точки зору ме-
дицини, хворі зцілялися.

religions.unian.ua

Відповіді до кросворду:
За горизонталлю:
1. Тамада. 5. Аншліф. 8. Мен. 9. Краб. 10. 

Люкс. 11. Ратанія. 12. Анна. 14. Град. 17. Ернст. 
20. Театр. 21. Ривок. 22. Астма. 23. Нюанс. 24. 
Вдова. 25. Траса. 28. Арак. 31. Міст. 33. Нікче-
ма. 34. Унти. 35. Звал. 36. Тло. 37. Канада. 38. 
Ректор.

За вертикаллю:
2. Айран. 3. Амбра. 4. Аматор. 5. Ананас. 6. 

Шеляг. 7. Іскра. 12. Антанта. 13. Ніагара. 15. Рев-
нощі. 16. Диктант. 17. Ераст. 18. Нитка. 19. Тра-
ва. 26. Ракета. 27. Свекор. 29. Рента. 30. Книга. 
31. Мазок. 32. Стадо.

ГОРОСКОП
на СЕРПЕНЬ 2019 року

«Всецариця» - афонська ікона Божої Матері

КРОСВОРД
Лев. Серпень обіцяє Леву чудовий місяць 
для повноцінного відпочинку, який дозво-
лить відволіктися від робочих та фінансових 
негараздів. Ви нарешті зможете виспатися, 
зустрітися з друзями і приділити час улюбленій 
сім’ї.

Діва. Якщо на Діву очікує посилена бо-
ротьба з конкурентами і боротьба за своє 
«місце під Сонцем» на роботі, то потрібно 
набратися сил і енергії. Гороскоп на серпень 
передбачає напружений час, тому розсла-
блятися не слід. Зате наприкінці місяця Діва 
зможе відпочити.

Скорпіон. Гороскоп на серпень обіцяє 
Скорпіону вдалий у всіх відношеннях 
місяць. Хоча літній період завершується, 
але на душі у вас усе залишається соняч-
ним і яскравим. Головне – не ігнорувати 
підказки інтуїції, адже це зараз дуже важ-
ливо для вирішення основних проблем. 

Стрілець. У серпні на Стрільця очікує вся 
гамма подій і почуттів – і удача, і розчаруван-
ня, і фінансові труднощі. До всього поставтеся 
філософськи, і тоді ситуація видасться такою, що 
легко вирішується. Ну, і не забувайте про тих, хто 
вам близький духовно.

Козеріг. Гороскоп на серпень пророкує 
трудязі Козерогові відпустку, про яку він 
давно мріяв. Ви вже заздалегідь розпланували 
час, який проведете поза роботою. Якщо це 
далекі країни, то купуйте путівку, а також 
відкладіть гроші на рахунок.

Водолій. Зусиль, терпіння і витримки 
Водолію в серпні знадобиться більше, ніж 
будь-коли. Адже доведеться вирішувати 
проблеми у всіх сферах – фінансовій, 
особистісній і професійній. Але якщо є 
конкретна мета, то ви її обов’язково до-
сягнете.

Риби. Рибам в серпні доведеться допо-
магати, як порадою, так і фінансово, 
всім без винятку. Навіть сусіди питати-
муть у вас, як і що робити в складній 
ситуації.

Овен. Овну слід відставити в бік думки 
про відпочинок. Наприкінці літа до-
ведеться наполегливо працювати, щоб 
привести в порядок свої фінанси. Тим 
більше, що гроші знадобляться не тільки 
Овну, але і його близьким родичам.

Телець. Емоції у Тельця в серпні будуть за-
шкалювати. Це може призвести до необачних 
рішень і вчинків, тому будьте обережнішими у 
висловлюваннях. Протягом місяця очікуються 
яскраві події, зустрічі з друзями і романтичні 
пригоди.

Близнюки. Близнюки від усієї душі дяку-
ватимуть долі за те, що вона пошле їм в 
серпні. Усе буде складатися краще, ніж 
ви планували. Особливо якщо ви самі не 
сидітимете, склавши руки, а активізуєтеся 
у роботі та особистому житті.

Рак. Серпень пророкує Раку гармонійний 
і рівний місяць, коли можна відпочити в 
колі сім’ї, відправитися в подорож і навіть 
змінити місце роботи. Тільки не плануй-
те поїздку на водному транспорті, якщо 
почуваєтеся погано.

Терези. Гороскоп на серпень рекомендує 
Терезам наполегливо працювати не тільки 
на виробництві, але і над своїм внутрішнім 
світом. Успіх буде на боці тих, хто нічого 
не боїться, випромінює впевненість і точно 
знає, чого прагнути.
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