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Головою ДМСУ підписано
Імплементаційний протокол між Україною
та країнами Бенілюкс до Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію осіб

Президент України
Петро Порошенко

Привітання Голови Державної
міграційної служби України
з Новим роком та Різдвом Христовим!

Під час робочого візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Королівства
чим працювати. Переконаний, що ми з вами й Бельгія для участі в П’ятому засіданні Ради асоціації «Україна – ЄС» Головою ДМС Макнадалі будемо динамічно розвиватися, а наша симом Соколюком було підписано Імплементаційний протокол між Україною та державами
спільна діяльність буде незмінно результатив- Бенілюксу (Королівством Бельгія, Великим Герцогством Люксембург, Королівством Нідерною та корисною для українського суспіль- ланди) до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб.
ства.
Підписанням цього міжнародного договору ДМС, як центральний компетентний орган
Нехай все, що планується, обов’язково здійс- України в сфері міграції, забезпечила завершення переговорного процесу між Україною та
нюється, бажаю, щоб в наступному році ми всі державами Бенілюксу, та надалі продовжуватиме налагодження ефективного міжнародного
стали щасливішими, добрішими і уважніши- співробітництва з країнами ЄС у сфері реадмісії осіб.
ми до оточуючих нас людей!
Реалізація міжнародного договору позитивно вплине на розвиток двосторонніх відносин
Нехай рік, що настає, розкриє перед вами між Україною та державами Бенілюксу, визначить на основі взаємності швидкі й ефективні
нові горизонти, примножить оптимізм і сили процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які не виконують
та буде щедрим на міцне здоров’я, особисті правила в’їзду, виїзду та перебування на територіях України та держав Бенілюксу, забезпедосягнення і великі успіхи! Миру, щастя та до- чить дотримання Україною своїх обов’язків перед європейським співтовариством та світовою
бробуту кожному з вас!
спільнотою щодо запровадження ефективних важелів здійснення державної політики в сфері
Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим! реадмісії осіб.
Велике свято Різдва Христового наповнює
Слід зазначити, що результати засідань Спільного комітету з питань реадмісії «Україна – ЄС»
Колеги, друзі!
життя світлом, теплом, радістю і благополуч- протягом останніх років свідчать про високий рівень виконання Угоди про реадмісію осіб
Прийміть найщиріші вітання з чям, а вечірня Різдвяна зірка осяює дім кожно- українською стороною.
Новим роком!
го з нас світлом добра та надії, укріплює віру та
Важливою особливістю підписаного міжнародного договору стало його укладання між
Рік, що минає, був для міграційної служби додає сил і натхнення на наполегливу працю!
Україною та одночасно трьома європейськими державами, що сигналізує про добру волю стобагатим на події, важливі рішення та виклики,
Зичу, щоб це світле свято принесло у кожен рін продовжувати ефективне співробітництво у сфері реадмісії осіб.
які додали нам відповідальності та досвіду. дім мир та спокій, добро та взаєморозуміння,
dmsu.gov.ua
Служба впевнено та успішно реформується, достаток та щастя! Нехай справдяться усі очіРедакційна колегія газети «Міграція» щиро вітає
і нехай поступово, але чітко та системно вдо- кування і збудуться найзаповітніші мрії!
працівників Державної міграційної служби України,
сконалює свою діяльність у міграційній сфері,
Христос народився! Славімо Його!
передплатників газети, авторів та читачів
зокрема – у напрямку підвищення якості наЗ повагою,
газети «Міграція» з Новим 2019 роком та
Максим Соколюк
дання адміністративних послуг.
Різдвом Христовим!
Голова ДМСУ
Ми маємо чим пишатися, але й маємо над
Редакція газети «Міграція» висловлює щиру подяку керівництву та апарату ДМС України, кервникам та працівникам
територіальних підрозділів за організацію передплати газети «Міграція» на 2019 рік.
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Головою ДМСУ підписано Протокол між
Урядами України та Литви до Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію осіб

Під час офіційного візиту
Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте до
міста Києва Головою ДМС
Максимом Соколюком було
підписано Протокол між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Литовської Республіки про виконання Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію осіб. За Уряд Литовської
Республіки цей міжнародний
договір було підписано Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом
Лінкявічюсом.

Підписанням цього двостороннього документу ДМС, як
центральний компетентний
орган України у сфері міграції, успішно завершила розпочатий у 2016 році переговорний процес із литовською
стороною, та надалі продовжуватиме налагодження
ефективного міжнародного
співробітництва з країнами
ЄС у сфері реадмісії осіб.
Реалізація згаданого міжнародного договору позитивно вплине на розвиток добросусідських відносин між

Україною та Литовською
Республікою, визначить на
основі взаємності швидкі й
ефективні процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб,
які не виконують правила
в’їзду, виїзду та перебування
на територіях України та Литовської Республіки, забезпечить дотримання Україною
своїх обов’язків перед європейським співтовариством
та світовою спільнотою
щодо запровадження ефективних важелів здійснення
державної політики в сфері
реадмісії осіб.
Поряд з аналогічними міжнародними
документами,
укладеними між Кабінетом
Міністрів України та Урядами Австрії, Чехії, Естонії та
Польщі, цей українсько-литовський міжнародний договір є п’ятим імплементаційним протоколом до Угоди
між Україною та ЄС про реадмісію осіб.
dmsu.gov.ua

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ТА РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ» ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Першого заступника Голови
Державної міграційної служби України
Наталію Миколаївну
Науменко

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

Щорічна конференція з питань юридичного
забезпечення робочих процесів ДМС

У рамках Всеукраїнського тижня права Державною міграційною службою
України спільно з Представництвом
Міжнародної організації з міграції в
Україні проводиться Щорічна конференція з питань юридичного забезпечення робочих процесів ДМС в рамках юридичного компоненту проекту
«Підтримка управління міграцією і
притулком в Україні» (IMMIS).
Конференцію розпочав Голова ДМС
Максим Соколюк, який наголосив на
важливості нормативного підґрунтя
діяльності ДМС та ролі юридичної

служби в забезпеченні правового супроводження роботи ДМС.
Представник проекту IMMIS Марк
Річмонд підкреслив роль юридичного
компоненту в рамках проекту та звернув увагу на підготовлені експертами
проекту рекомендації щодо удосконалення законодавства у сфері міграції.
Під час Щорічної конференції юристи обговорюють питання застосування
законодавства про захист персональних даних, межі та правові підстави
надання інформації на запити, що надходять до ДМС, досліджують проблеми, які виникають під час практичного
застосування реалізації рішень добровільного/примусового повернення і
примусового видворення іноземців та
осіб без громадянства та інші практичні питання, що постають в їх діяльності.
У Конференції беруть участь представники юридичних служб апарату
та всіх територіальних органів ДМС,
ПТПІ, ПТРБ, ДП «Документ».
Використання інформації та знань,
отриманих під час Конференції, суттєво підвищить рівень юридичного забезпечення діяльності ДМС.
dmsu.gov.ua

У ДМС відбулася зустріч з представниками
Китайської Народної Республіки
У ДМС відбулася робоча зустріч представників апарату міграційної
служби України із представниками Канцелярії
закордонних справ Народного уряду провінції
Гуандун та Посольства
Китайської Народної Республіки в Україні.
У зустрічі з представниками робочої групи
«Один пояс, один шлях»
на чолі з заступником
керівника
Канцелярії
закордонних справ Народного уряду провінції
Гуандун Ло Цзюньом
взяли участь перший заступник Голови міграційної служби Наталія
Науменко, заступник директора Департаменту у
справах іноземців та осіб
без громадянства Ольга
Валетенко та начальник
Управління міжнародних
зв’язків Денис Шпак.
Учасники зустрічі обговорили
особливості
міграційної
політики
України щодо іноземних
громадян, які перебувають на території України,
в тому числі й громадян
Китайської Народної Республіки, які навчаються,
працюють,
тимчасово
або постійно проживають в Україні.
Зі слів Наталії Науменко, громадяни Китайської
Народної Республіки, які
на законних підставах
перебувають в Україні,
зарекомендували себе як
законослухняні особи, а

відтак ДМС готова передавати їм, як іноземцям,
знання, що стосуються
міграційної сфери, які б і
в подальшому сприяли їх
законному перебуванню
в нашій країні.
Під час зустрічі представники ДМС пояснили
іноземним гостям особливості структури та
діяльності
міграційної
служби України, після
чого обговорили актуальні для обох сторін теми,
які стосуються міграційної сфери, зокрема – питання захисту прав громадян КНР, які перебувають
в Україні, а також мають
бажання і надалі перебувати на території нашої
держави.
Крім того, в ході спілкування іноземній делегації
було продемонстровано
біометричні документи,
які видаються громадянам України, а також надано контакти «гарячих
ліній» ДМС, Ситуаційно-

го центру Національної
поліції України та посольств, серед фахівців
яких є і такі, що компетентні в питаннях міграційної служби, а також
номери екстрених служб
України.
У подальшому сторони зустрічі домовилися
продовжити співпрацю у
вирішенні питань міграційної сфери. Зокрема,
Ло Цзюнь запросив представників
міграційної
служби до КНР для відвідин Канцелярії закордонних справ Народного
уряду провінції Гуандун,
а представники ДМС, у
свою чергу, запросили
делегацію КНР ознайомитись з процедурою
оформлення та видачі біометричних документів
в Україні, а також досягненнями української держави в міграційній сфері
загалом.
dmsu.gov.ua

Відбулося засідання Старших посадових осіб
Празького процесу
У Празі (Чеська Республіка) відбулося засідання Старших посадових осіб
Празького процесу.
Празький процес – ключовий і унікальний діалог з питань міграції серед
країн Європейського Союзу, Шенгенської угоди, Східного партнерства, Західних Балкан, Центральної Азії, Росії
та Туреччини.
Це найбільш комплексний діалог з питань міграції, регіональної платформи
для зміцнення довіри, боротьби з незаконною міграцією, сприяння законній
міграції, реадмісії і повернення, притулку і міжнародного захисту, а також
інтеграції та реінтеграції.
Українська делегація на чолі з начальником Управління міжнародних зв’язків ДМС Д.Р. Шпаком під час засідання Старших посадових осіб Празького
процесу взяла участь у робочих сесіях
«Діалог з питань міграційної політики», «Празький процес – результати і
плани», «Ідеї для ініціатив співробітництва в регіоні Празького процесу».
Зустріч Старших посадових осіб забезпечує платформу для обміну інформацією та політичного діалогу між державами Празького процесу.
Глобалізація міграційних процесів вимагає ефективного державного регулю-

вання у сфері міграції із забезпеченням
додержання прав і свобод мігрантів.
Зростання кількості загроз, пов’язаних
із неврегульованою міграцією, вимагає
від держав концентрації зусиль з метою
вирішення у міжнародно-правовій площині проблем задля безпечної, впорядкованої та законної міграції.
Особлива увага в цьому контексті має
приділятися забезпеченню можливості
кожному мігранту захищати свої права,
а також необхідності задоволення потреб найбільш вразливих категорій мігрантів, зокрема жінок, дітей, осіб з обмеженими фізичними можливостями.
dmsu.gov.ua

У Державній міграційній службі України
У ДМС відбулася зустріч з представниками
Прикордонної Варти Республіки Польща
Представники апарату
ДМС, за участю Голови
міграційної служби Максима Соколюка та першого заступника Голови
ДМС Наталії Науменко,
провели робочу зустріч із
представниками Департаменту у справах іноземців Головної комендатури
Прикордонної Варти Республіки Польща на чолі
з директором Департаменту комунікацій та інформаційних технологій
полковником Маріушем
Кійовскі.
Учасники зустрічі обговорили чимало робочих
питань, які стосуються міграційної діяльності обох
країн і, зокрема, спільний досвід, отриманий як
представниками Республіки Польща, так і представниками ДМС в процесі реалізації спільних проектів
та навчальних програм,
спрямованих на зміцнення
міграційних процесів між
країнами.
Загалом представники
ДМС представили делегації Прикордонної Вар-

ти Республіки Польща
останні здобутки міграційної служби в розбудові
системи управління міграцією, а також ознайомили з
практикою запровадження
Україною біометричних
документів та з особливостями їх виготовлення.
Головною ж метою візиту представників Республіки Польща стало
ознайомлення із роботою
Національної системи біометричної
верифікації
та ідентифікації громадян
України, іноземців та осіб
без громадянства. Зі слів
представників
Прикордонної Варти Республіки Польща, український
досвід із запровадження
біометричних документів

– дуже важливий для них,
особливо у зв’язку із запланованим створенням у
Республіці Польща єдиного національного реєстру
іноземців.
Також в ході візиту до
України польські фахівці відвідали Центр обслуговування
громадян
«Паспортний сервіс», де,
зокрема, ознайомилися із
процесом оформлення біометричних документів.
У подальшому сторони
зустрічі домовилися продовжити співпрацю та
обмін досвідом між країнами з питань, що стосуються міграційної сфери.
dmsu.gov.ua

В місті Одесі проведено Всеукраїнський
навчально-методичний семінар з питань
організації роботи в територіальних органах
Державної міграційної служби України

В 2018 році в усіх територіальних органах ДМС
створено підрозділи зі стандартизації роботи і якості
надання адміністративних
послуг та підрозділи організаційної роботи.
Головною метою створення зазначених підрозділів є приведення роботи в усіх територіальних
органах і територіальних
підрозділах ДМС до єдиних стандартів, забезпечення дієвого оперативного
контролю за якістю надання адміністративних послуг, налагодження організаційної роботи в апаратах
ГУ ДМС, УДМС.
З метою обговорення перших результатів роботи новостворених підрозділів ГУ
ДМС, УДМС, координації
їх роботи та налагодження
дієвої взаємодії з апаратом
ДМС 21 грудня 2018 року
Державною міграційною
службою України проведено навчально-методичний
семінар у місті Одеса.
Семінар провели директор Департаменту

організаційного
забезпечення ДМС України Сергій Донський,
заступник директора Департаменту-начальник
Управління
організації
роботи ДОЗ Володимир
Промогайбенко, головний
спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з
територіальними органами
ДОЗ Ольга Кисельова, завідувач сектору стандартизації операційних процедур
ДП «Документ» Ярослава
Залізнюк.
В ході семінару було
розглянуто ряд питань,
яким підрозділи ГУ ДМС,
УДМС повинні будуть приділяти значну увагу в

новому 2019 році.
Також працівників територіальних органів ДМС
ознайомлено з нововведеннями в діяльності ДМС, а
також з особливостям роботи в оновленій системі
електронного документообігу «Мегаполіс».
Окремим блоком було
розглянуто питання застосування в роботі територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС
Стандартних операційних
процедур та організації їх
впровадження у підрозділах, що надають адміністративні послуги.
В рамках активної дискусії обговорено проблемні
питання, які виникають в
роботі територіальних органів, у тому числі щодо
взаємодії з територіальними підрозділами та апаратом ДМС.
Результатом
семінару
стане покращений рівень
взаємодії по всій вертикалі
органів ДМС: від району
до апарату ДМС.
В. Юрч
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У ДМС відбулася зустріч з делегацією
Соціалістичної Республіки В’єтнам
Представники апарату
ДМС провели робочу зустріч із представниками
делегації
Міністерства
громадської безпеки Соціалістичної Республіки
В’єтнам під час їх візиту
до України.
У ході спілкування представники ДМС пояснили
іноземним гостям особливості структури міграційної служби України, окреслили основні напрями
своєї діяльності, а також
продемонстрували
біометричні документи, які
видаються
громадянам
України. Крім того, було
обговорено налагодження
співпраці між країнами у
сфері протидії нелегальній міграції.
Зокрема, начальник відділу організації діяльності пунктів тимчасового
розміщення біженців та
пунктів тимчасового перебування іноземців Департаменту у справах
іноземців та осіб без громадянства ДМС Петро
Синявський
наголосив
іноземним гостям на тому,
що Україна – гостинна
країна, але лише для тих
осіб, які прибувають на її
територію та перебувають

на ній законним шляхом.
Також він відзначив зразкову роботу Консульського відділу Посольства
Соціалістичної
Республіки В’єтнам в Україні,
працівники якого активно
сприяють ДМС у проведенні швидкої процедури
ідентифікації нелегальних мігрантів, які є громадянами Соціалістичної
Республіки В’єтнам, та їх
максимально комфортному поверненню до країни
походження.
У свою чергу, представники іноземної делегації
наголосили представникам ДМС, що є відкритими до співпраці та діалогу
– задля протидії нелегальній міграції громадян
В’єтнаму до країн Європи

і України в тому числі. За
словами очільника делегації – заступника начальника Управління зовнішньої
безпеки Міністерства громадської безпеки старшого полковника Дао Суан
Лана, для їх країни така
співпраця є дуже важливою, оскільки надасть
можливість не лише обмежити потік нелегальних
мігрантів з В’єтнаму, а й
допоможе «очистити» взаємовідносини між нашими країнами.
Також учасники зустрічі
обмінялися контактами,
аби в подальшому спільно
вирішувати проблемні питання, що стосуються обговореної під час зустрічі
тематики.
dmsu.gov.ua

Новий сервіс «Анкета на біометричні документи
онлайн» вже працює по всій території України
Відтепер новим онлайн-сервісом із заповнення заяви для оформлення біометричних паспортів можна скористатися в усіх
областях України. Сервіс доступний на
офіційному веб-сайті ДМС за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/qr.html.
Таким чином, відтепер для пришвидшення процесу подачі заяви на оформлення біометричного паспорта можна не
лише дистанційно записатися до черги та
сплатити відповідні адміністративні збори
онлайн, а й самостійно попередньо заповнити інтерактивну форму, вказавши свої
персональні дані.
Після обробки цієї інформації формується PDF-файл з двовимірним штрих-кодом
(QR-кодом), який міститиме персональні
дані заявника.
На місці співробітник зчитає попередньо
роздрукований QR-код сканером, після
чого інформація миттєво потрапить до
бази даних. Працівникові міграційної

служби залишиться тільки звірити її з оригіналами документів. Використання цієї
послуги знижує вірогідність допущення
помилок через необачливість та поспіх під
час формування заяви-анкети.
Створення державних електронних сервісів не лише спрощує одержання громадянами адміністративних послуг, а й
суттєво знижує корупційні ризики. Тому
міграційна служба постійно працює над
оновленням чинних е-послуг та впровадженням нових.
dmsu.gov.ua

Про перенесення робочих днів у грудні 2018
року
Інформуємо Вас, що у зв’язку зі святкуванням 25 грудня 2018 року Різдва за григоріанським календарем та 1 січня 2019 року – Нового року апарат ДМСУ та апарати обласних
управлінь міграційної служби матимуть у грудні 2018 року по три вихідні дні: з 23 по 25
грудня та з 30 грудня по 1 січня.
Натомість робочі понеділки 24 та 31 грудня буде перенесено на суботи 22 та 29 грудня.
Однак звертаємо вашу увагу на те, що робочі суботи буде скорочено на одну годину,
оскільки перенесені дні є передсвятковими:
24 грудня – напередодні Різдва Христового 25 грудня;
31 грудня – напередодні Нового 2019 року.
Районні та міські підрозділи міграційної служби, які у звичайному режимі працюють з
вівторка по суботу, також не працюватимуть з 23 по 25 грудня та з 30 грудня по 1 січня, а
в суботи 22 та 29 грудня працюватимуть за встановленим графіком.
В інші дні графік роботи цих підрозділів не змінюється.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України
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Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь в заходах з вшанування ліквідаторів
аварії на Чорнобильській АЕС

Від імені колективу УДМС України в Чернігівській області
вітаю керівництво та весь колектив ДМС України, а
також колег з інших областей з прийдешнім Новим роком
та Різдвом Христовим!

З наближенням улюблених зимових
свят серце переповнюється приємним теплом. Цим теплом хочеться поділитись з
колегами, друзями, зігріти ним близьких.
Щире дружнє слово, душевна зустріч,
теплі обійми – найкращий подарунок в
такі дні, найцінніше, що є у святі. Гармонії і кохання Вашій родині! Миру, добра і
свободи нашій Україні! А ще бажаю Вам
віри в себе і свій колектив!
К. В. Лук’янець, начальник
УДМС України в Чернігівській області

На Сумщині розпочав прийом другий в
області ЦНАП

У Центрі надання адміністративних послуг міста Ромни, за участю начальника
Управління ДМС України в Сумській області Дмитра Костєннікова, відбулось урочисте відкриття робочих місць з надання
адміністративних послуг з оформлення/
видачі паспорта громадянина України та
паспорта громадянина України для виїзду
за кордон.
ЦНАП міста Ромни став другим на Сумщині, де відтепер надаються послуги з
оформлення біометричних документів.
До цього такі послуги громадяни могли
отримувати через Центр надання адміністративних послуг, що функціонує у місті
Суми.
Прийом перших громадян з питань
оформлення паспортних документів приурочили до Дня органів місцевого самоврядування.
Відтак усі бажаючи оформити закордонний паспорт, незалежно від місця реєстрації, можуть звертатися не тільки до Роменського підрозділу міграційної служби,
а й до Центру надання адміністративних
послуг міста Ромни. З питань оформлення паспорта громадянина України ЦНАП
прийматиме громадян, які зареєстровані
безпосередньо у м. Ромни. Жителів району, до вирішення місцевими посадовцями
питання про об’єднання міського та

районного ЦНАПів, і надалі документуватиме Роменський МВ УДМС
України в Сумській області, що розташований за адресою: м. Ромни, вул. Коржівська,
107.
Питання оснащення Центру даним обладнанням досить актуальне для міста, відзначили місцеві посадовці. Адже послуги
з оформлення біометричних документів є
доволі затребуваними на території району.
З моменту запровадження в країні оформлення біометричних документів (січень
2015 року) і по листопад поточного року
включно, Роменським МВ УДМС України
в Сумській області оформлено майже 20
000 таких документів (14 073 – закордонні
паспорти; 5510 – ID-картки). Сума коштів,
перерахованих до місцевого бюджету за
надання вказаним територіальним підрозділом послуг у сфері міграції сягає 3 мільйонів гривень.
«Управлінням Державної міграційної служби України в Сумській області в повному
обсязі забезпечено інформаційно-технічну
підтримку Роменського Центру надання адміністративних послуг з підключення обладнання до відомчих інформаційних систем, за
допомогою яких здійснюється оформлення
біометричних документів. Проведено низку
занять та навчать з працівниками Центру, які
здійснюють прийом громадян, з надання їм
послуг з оформлення/видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон. Таку ж підтримку з нашого боку матиме кожен район, кожен
Центр надання адміністративних послуг, який
так само активно працюватиме в напрямку
вдосконалення сфери надання послуг у міграційній сфері», – зазначив Дмитро Костєнніков.
Управління ДМС
у Сумській області

У Тернопільському відділі міграційної служби
побували особливі гості

В Україні стартував тиждень права. До інформаційно-роз’яснювальних заходів
у його рамках долучилися і
міграційники.
У Тернопільському міському відділі Управління
ДМС побували особливі
гості – вихованці Центру
соціально-психологічної
реабілітації дітей ТОДА.
Школярам від 6 до 15 років.
Для старших це не перший
візит у міграційну службу,
адже вони вже звертались
сюди для оформлення документів, але побачити роботу
ДМС із середини було цікаво усім.
Невеличку екскурсію для
учнів провели начальник
Управління ДМС в області Ярослав Давибіда і на-

чальник відділу Людмила
Лужняк. Відтак дітлахи зазирнули в усі кабінети, де
здійснюється прийом громадян, та поспостерігали за
робою міграційників. Дорослі нагадали маленьким
громадянам і про їхні права
та обов’язки, а також наголосили на тому, що потрібно берегти свої документи,

Керівники міграційної служби та юстиції Рівненщини
обговорили систему інформування громадськості
стосовно прав людини

Відбулася зустріч у форматі круглого столу працівників міграційної служби
Рівненщини на чолі з керівником Лілією Драпчинською та колективу ГТ
Управління юстиції в Рівненській області разом із
начальником ГТУ юстиції
області Оксаною Сальчук.
З 4 по 10 грудня міграційна
служба Рівненської області проводить низку інформаційних заходів у рамках
проведення Всеукраїнського тижня права.
На зустрічі, котра відбува-

лася у приміщенні Управління юстиції, були присутні представники обласного
відділу нотаріату та приватні нотаріуси міста.
З нагоди проведення Всеукраїнського тижня права
представники відомств та
нотаріуси зібралися задля
узгодження заходів щодо
інформування громадськості про різні аспекти законодавчих ініціатив. Зокрема,
піднімалися питання впровадження спрощеної процедури одержання дозволів
на виїзд дитини за кордон,

В УДМС України в Волинській області провели брифінг для представників засобів масової
інформації області на тему: «Дотримання міграційного законодавства та наслідки його порушення».
У брифінгу взяли участь представники друкованих ЗМІ, обласного та міського телебачення,
радіо та популярних волинських Інтернет-видань.

супроводу та оформлення
нотаріальних дозволів від
батьків.
Начальник УДМС України в Рівненській області
розповіла учасникам заходу
про порядок оформлення та
видачі паспортів громадян
України у вигляді ID-картки для осіб, котрі досягли
14-річного віку та паспортів
громадян України для виїзду за кордон. Лілія Драпчинська зосередила увагу на
основних правилах перебування українських громадян
у країнах ЄС за умовами
безвізового режиму, в тому
числі з дітьми.
Учасники узгодили спільні заходи щодо донесення
інформації до громадян
стосовно розширення знань
про права людини, дотримання міграційного законодавства та наслідки його
порушення.
Управління ДМС
у Рівненській області

В УДМС України в Черкаській області підбили підсумки
роботи за листопад

На Волині провели брифінг на тему «Безпечна
міграція»

Співробітники міграційної служби розповіли
про основні правила перебування українських
громадян у країнах ЄС за умови безвізового режиму та про перебування іноземців в Україні.
Також обговорили наслідки порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, а громадянами України – перебування у країнах ЄС.
Незважаючи на те, що зустріч із журналістами
стосувалася міграційного законодавства, під час
брифінгу обговорили й чимало актуальних питань, які турбують громадськість. Серед них документування паспортом громадянина України
для виїзду за кордон та паспортам нового зразка
у формі ID-карт.ки
Управління ДМС
у Волинській області

адже по них пізнається людина.
Насамкінець на юних гостей чекав сюрприз. Оскільки
вже скоро відзначатиметься день Святого Миколая,
малюкам вручили солодкі
подаруночки, аби їхнє свято
тривало якнайдовше.
Управління ДМС
у Тернопільській області

Дотримання вимог чинного законодавства, комунікаційного стандарту, недопущення корупційних
злочинів, належне виконання службових обов’язків працівниками УДМС
України в Черкаській області, зокрема під час посиленого варіанту несення

служби – стали основними тезами на проведеній
нараді з керівниками територіальних підрозділів.
Під час наради було обговорено низку актуальних та проблемних питань
за напрямками роботи та
підсумовано результати
діяльності за листопад та

11 місяців у цілому.
В області спостерігається зменшення попиту
на оформлення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон, а от
кількість поданих заяв на
оформлення
ID-картки
збільшилася у порівнянні
з попередніми місяцями
року. Начальник УДМС
України в Черкаській області Іван Володимирович
Шапран вкотре наголосив,
що належна комунікація з
громадянами та неухильне дотримання законодавства України при наданні
адміністративних послуг є
невід’ємними складовими
у роботі міграційної служби.
Управління ДМС
у Черкаській області

У територіальних міграційних службах України
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Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах з нагоди
Всеукраїнського тижня права

В Чернівцях навчалися роботі з іноземцями та ОБГ

В Чернівцях проведено
навчання з питань протидії незаконній міграції та
оформлення проваджень
у справах про адміністративні правопорушення
для працівників територіальних підрозділів,

відповідальних за роботу
з іноземцями та особами
без громадянства.
Начальник відділу у
справах іноземців та ОБГ
Едуард Дудкевич розповів учасникам семінару
про процедуру примусового

повернення та примусового видворення, вимоги до
реалізації міжнародних
угод про реадмісію осіб,
оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення, надання
іноземцям та особам без
громадянства
дозволу
на імміграцію в Україну,
оформлення справ щодо
продовження строку перебування іноземців та
осіб без громадянства на
території України тощо.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

У ГУ ДМС України в Донецькій області проведено
конкурс на заміщення вакантних посад
В Головному управлінні ДМС України в
Донецькій області було проведено конкурс
на заміщення вакантних посад державних
службовців категорії «Б» та «В».
Проведенню конкурсу передувало відповідне оголошення на сайті Національного
агентства з питань державної служби України в розділі «Вакансії», сайті Головного
управління ДМС України в Донецькій області, офіційній сторінці у Facebook та у
приміщеннях Головного управління, територіальних підрозділах.
Посилити команду ГУ ДМС України в
Донецькій області виявили бажання 18 високоосвічених та амбітних кандидатів.
Під час конкурсу було проведено тестування кандидатів на знання Конституції
України, Законів України «Про державну
службу» та «Про запобігання корупції»,
законодавства з урахування специфіки
функціональних повноважень відповідних
посад державних службовців. Із кандидатами на зайняття посад категорії «Б» додатково проводилося розв’язання ситуаційних
завдань та проведено співбесіду з метою
оцінки відповідності професійної компетенції.

Батькам дев’ятикласників, які навчаються у Комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей міської ради м.
Кропивницького», роз’яснили як важливо своєчасно оформити перший паспорт
громадянина України своїм дітям.
Під час батьківських зборів начальник
відділу з питань громадянства, реєстрації та еміграції УДМС Володимир Шутка розповів, що нині паспорт вперше
оформлюється після досягнення особою
14-річного віку і безкоштовно. Для
отримання ID-картки потрібно не

пізніше, ніж через місяць після досягнення 14 років, звернутись до підрозділу Управління Державної міграційної
служби області за зареєстрованим місцем проживання. Фахівець детально
зупинився на необхідних документах та
порядку оформлення паспорту. Своєчасне отримання паспорта є важливим для
тих школярів, які 2019 року планують
вступати на молодшого спеціаліста чи
молодшого бакалавра.
Управління ДМС
в Кіровоградській області

У Харкові відбулась робоча зустріч керівництва
ГУ ДМС України в Харківській області з
діаспорою «В’єтнамського товариства»

За результатами конкурсу 10 професіоналів рекомендовано для призначення на
вакантні посади державних службовців
відповідно до штатного розпису ГУ ДМС
України в Донецькій області.
Керівництво ГУ ДМС України в Донецькій області вітає переможців конкурсного відбору, бажає їм наснаги у роботі та
невичерпної енергії.
Головне управління ДМС в
Донецькій області

На колегії Управління ДМС України в Житомирській області
підвели підсумки роботи за 11 місяців

У Житомирі відбулося засідання Колегії за
результатами роботи міграційної служби за 11
місяців 2018 року, в роботі якої взяли участь
керівники структурних та територіальних підрозділів, окремі головні спеціалісти УДМС.
Відкриваючи засідання, начальник обласного Управління ДМС Олександр Радько
відзначив, що упродовж звітного періоду
УДМС в області, у взаємодії з правоохоронними органами та органами державної влади і
місцевого самоврядування, вжито ряд заходів
в реалізації державної політики у сфері міграції, громадянства та реєстрації фізичних осіб
та щодо забезпечення виконання завдань, які
покладаються на міграційну службу, зокрема
в тому, що стосується процесів реформування
міграційної служби в частині діяльності територіального органу.
На Колегії відзначалось, що Управлінням
та його територіальними підрозділами за 11
місяців поточного року прийнято 101 372
особи (у 2017 р. – 81 363) для оформлення
паспорта громадянина України для виїзду за
кордон та 39 48 осіб (у 2017 р. – 30 681) –

Кіровоградщина: міграційники
консультували батьків старшокласників

для оформлення паспорта громадянина
України у формі картки.
У пілотну експлуатацію запущена нова
електронна послуга, за допомогою якої громадяни можуть ввести онлайн свої персональні
дані для оформлення біометричних документів. Це скоротить час їх особистого візиту до
підрозділів ДМС. Новація є зручною не лише
для заявників, а й для державних службовців.
За надані населенню адміністративні послуги з боку ДМС на рахунок місцевих бюджетів
області перераховано коштів у сумі майже
38,5 млн грн, за аналогічний період 2017 року
– понад 27 млн грн.
Впродовж 11 місяців 2018 року підрозділами УДМС прийнято 255 (у 2017 р. – 183)
рішень про примусове повернення іноземців
та осіб без громадянства до країн походження
(виконано – 230), в т.ч. 28 – із забороною в’їзду в
Україну на 3 роки; відносно 7 іноземців прийнято рішення добровільно повернути їх до країн
громадянської належності, відносно 8 іноземців районними судами прийнято рішення про
примусове видворення за межі України та про
заборону в’їзду на територію України строком на
5 років; 37 (у 2017 р. – 19) іноземцям скорочено
термін перебування в Україні, 11 іноземців передано підрозділам прикордонної служби. П’ятеро
іноземців поміщено до Чернігівського ПТПІ та в
подальшому видворено за межі держави.
На Колегії було заслухано керівників по напрямах роботи, виявлено недоліки, визначено терміни для їх усунення та покращання роботи.
Управління ДМС
у Житомирській області

Відбулась робоча зустріч керівництва
міграційної служби Харківщини з радником голови Харківського міського
об’єднання громадян «В’єтнамське товариство» Нгуєн Тієн Фук.
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУ ДМС України у Харківській області Олександр Тімонов звернув увагу на те, що метою цієї зустрічі,
в першу чергу, є налагодження взаємодії
між міграційною службою та діаспорою
«В’єтнамського товариства» з метою

спільного вирішення проблемних питань, котрі можуть виникати у громадян
Соціалістичної Республіки В’єтнам, а
також обмін інформацією, яка може бути
корисною для обох сторін.
Під час зустрічі сторони також оговорили питання дотримання законності перебування громадян Соціалістичної Республіки В’єтнам на території України.
У свою чергу радник голови «В’єтнамського товариства» Нгуєн Тієн Фук підкреслив важливість проведення таких
зустрічей, які допомагають у вирішенні
багатьох проблемних питань, пов’язаних з перебуванням іноземних громадян на території Харківської області та
висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю з Головним управлінням
ДМС України в Харківській області.
Головне управління ДМС
у Харківській області

Керівники територіальних підрозділів ГУ ДМС міста
Києва провели заходи з інформування громадськості
про важливість дотримання вимог міграційного
законодавства та наслідки його порушення

Напередодні Міжнародного дня мігранта керівники територіальних
підрозділів
ГУ ДМС міста Києва
провели робочі зустрічі з представниками
Служби у справах дітей
Святошинської
РДА,
Державної виконавчої
служби – у Святошинському та Деснянському районах, відділів
РАЦС Шевченківського, Печерського, Дніпровського
районів,
а також у Київському
міському
клінічному
госпіталі ветеранів війни та управліннях національної поліції м.
Києва. У ході зустрічей
учасників ознайомили
із головними правилами і перевагами подорожей по безвізу з
діловою або туристичною

метою, а також особливостями виїзду громадян України до країн
ЄС з метою навчання
або
працевлаштування. Окрему увагу було
приділено
питанням
законного перебування
іноземців на території
України, що передбачає легальний перетин
кордону та наявність
передбачених законодавством підстав на
весь період перебуван-

ня. Також представникам
державних установ були
надані роз’яснення про
найбільш часті порушення порядку перебування іноземців в Україні та відповідальність,
передбачену Кодексом
України про адміністративні правопорушення
– як стосовно порушників-іноземців, так і громадян України.
Головне управління
ДМС у місті Києві
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У територіальних міграційних службах України

У Запоріжжі студентам-іноземцям на брифінгу нагадали про
важливість дотримання міграційного законодавства

Управлінням Державної міграційної служби України в Запорізькій області проведено
просвітницький брифінг для студентів-іноземців, які навчаються в
Запорізькому державному медичному університеті на тему «Важливість дотримання міграційного
законодавства та наслідки його
порушення» .
Участь у заході взяли заступник
начальника Управління – начальник відділу у справах іноземців
та осіб без громадянства Михайло
Тихонський та фахівці Управління.
Заступник начальника відділу
у справах іноземців та осіб без

громадянства Тетяна Войченко
ознайомила студентів-іноземців
з нормативно-правовими актами
України, які визначають правовий
статус іноземців та осіб без громадянства, котрі перебувають в
Україні, порядок їх в’їзду та виїзду. Особливу увагу було приділено
нововведенням в порядку оформлення і видачі нових посвідок на
постійне та тимчасове проживання з безконтактним електронним
носієм, зміні термінів подачі документів. Т. Войченко зупинилася на
основних правилах перебування
іноземців в Україні, в тому числі
за умовами безвізу.
Начальником відділу організації

запобігання нелегальній міграції,
реадмісії та видворення Оленою
Данько було наголошено на наслідках порушення іноземцями та
ОБГ правил перебування в Україні, зокрема на адміністративній
відповідальності, яку іноземці
несуть за порушення правил перебування в Україні. Роз’яснено про
правові наслідки при несвоєчасному обміні посвідки на тимчасове/постійне проживання, виїзді
з території України після закінчення навчання або відрахування
з вищого навчального закладу,
про притягнення до адміністративної відповідальності іноземців
та приймаючої сторони (фізичної
або юридичної особи), про порядок прийняття рішення про примусове повернення/видворення з
України.
Інформація, якою поділилися
міграційники, викликала жвавий
інтерес в аудиторії. Студенти-іноземці активно задавили питання
та отримали консультацію з питань, які їх цікавили.
Управління ДМС
у Запорізькій області

Начальник ГУ ДМС Закарпаття зустрівся з виконавчим
директором ТОВ «Ядзакі Україна»

Питання дотримання національного міграційного законодавства
стали однією з центральних тем
обговорення під час зустрічі начальника Головного управління
ДМС в області Ігоря Михайлишина, начальника відділу з питань
тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства Віталії Свалявчик з виконавчим директором ТОВ «Ядзакі
Україна» Мілошем Босаком.

Завод є одним з лідерів серед
підприємств з іноземними інвестиціями на Закарпатті. Його спеціалізація – виготовлення електрокабельної продукції для потужних
світових корпорацій у сфері автомобілебудування. Наразі в «Ядзакі Україна» працюють майже 3
тисячі осіб. За словами керівника
підприємства, хороші показники
компанії – це результат постійного навчання та покращення умов

праці.
Мілош Босак подякував керівництву міграційної служби за
співпрацю, яка склалася у питанні
дотримання вимог перебування в
Україні іноземних експертів корпорації. З початку року на «Ядзакі Україна» у рамках навчальних
програм прибуло 140 іноземних
IT-спеціалістів, експертів з якості
та представників вищого менеджмента. Начальник ГУ ДМС Ігор
Михайлишин звернув увагу на
зміни, які відбулися в міграційному
законодавстві. Це, зокрема, запровадження біометричних посвідок
у формі ID-картки. Водночас він
нагадав про правила перебування
українців за кордоном. Адже чимало працівників компанії виїжджають у європейські відрядження та
на стажування.
На завершення зустрічі представників міграційної служби краю ознайомили з роботою підприємства.
Головне управління ДМС
у Закарпатській області

У Полтаві провели прес-конференцію на тему: «Дотримання
міграційного законодавства та наслідки його порушення»

За ініціативою УДМС України в Полтавській області у залі
для конференцій в обласній
державній адміністрації провели прес-конференцію для
представників засобів масової
інформації з питань дотримання міграційного законодавства
та наслідків його порушення.
У прес-конференції взяли
участь заступник начальника
Управління Микола Якимен-

ко, завідувач сектору з питань
шукачів захисту та соціальної інтеграції УДМС області
Олег Харченко та представники друкованих ЗМІ, міського
телебачення, радіо та інтернет-видань.
Під час спілкування фахівці
міграційної служби висвітлили питання щодо основних
правил перебування українських громад у країнах ЄС за

умови безвізового режиму,
основні правила перебування
іноземців в Україні.
Заступник начальника Управління Микола Якименко наголосив на наслідках порушення
іноземцями та особами без
громадянства правил перебування в Україні, а також навів
статистичні дані.
Від журналістів надійшло
чимало запитань, на які надано кваліфіковані роз’яснення.
Переважно цікавилися питаннями документування біометричними посвідками, яку
інформацію містить електронний чип, умовами перебування іноземців в Україні, правила безвізу тощо.
Управління ДМС
в Полтавській області

Начальник УДМС Хмельниччини провів
особистий прийом громадян

Начальник Управління ДМС України в Хмельницькій області Олег
Паньков здійснював прийом громадян та мешканців області.
Чимало громадян виявили бажання
зустрітись із керівником міграційної
служби та отримати відповіді на поставленні питання, що стосуються напрямків діяльності ДМС. Серед них
зокрема наступні.
- процедура набуття та виходу із громадянства України;
- запис до електронної черги через
офіційний веб-сайт ДМС України;
- порядок оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки;
- правила оформлення іноземцям та
особам без громадянства посвідок на

тимчасове та постійне проживання
нового зразка;
- порядок дій при втраті або викраденні внутрішнього паспорта;
- отримання дозволу на імміграцію в
Україну іноземцям та особам без громадянства;
- процедура оформлення документів для виїзду громадян України на
постійне місце проживання за кордон.
До консультацій очільника Управління також були залучені керівники
структурних підрозділів міграційної
служби, які відповідають за окремі напрямки роботи. Таким чином усі відвідувачі отримали вичерпні відповіді.
Управління ДМС
в Хмельницькій області

Працівники УДМС України в Миколаївській
області зустрілись зі
студентами-іноземцями

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права начальник Управління Державної
міграційної служби України в
Миколаївській області Володимир Іванов та начальник відділу організації запобігання
нелегальній міграції, реадмісії
та видворення УДМС України
в Миколаївській області Артем
Місанчук відвідали Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
де зустрілись зі студентами-іноземцями, які навчаються у вузі.
В зустрічі також взяв участь
представник
прикордонної
служби та працівники відділу
міжнародних зв’язків Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та студенти-іноземці вузу.
В ході заходу працівниками
УДМС України в Миколаївській
області було роз’яснено права
та обов’язки іноземців, які перебувають на території України,
правила реєстрації іноземців
згідно з Законом України «Про
правовий статус іноземців» і
Правилами в’їзду іноземців в
Україну, їх виїзду з України й
транзитного проїзду через її територію.
Також з доповіддю про відповідальність за порушення
міграційного законодавства та
запобігання проявам ксенофобії

виступив представник прикордонної служби та доповів,
що головними компонентами
в просвітницькій роботі з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів
є глибокі знання про толерантність та певні навички розв’язання конфліктів.
Знання допомагають переконати кожного в доцільності
прийняття рішень і включають
усвідомлення наслідків учинків,
розуміння меж толерантності, а
також інформацію про можливі
й необхідні альтернативні дії.
Важливо вміти долати непорозуміння шляхом спілкування,
усвідомлювати особливості та
ризик конфліктних ситуацій,
надаючи, таким чином, можливість кожному індивіду контролювати свою поведінку. Також
необхідно пропонувати альтернативні способи врегулювання
конфліктів і вчити застосовувати набуті знання в реальних ситуаціях.
В ході зустрічі лунало багато
питань від студентів вузу, на які
працівниками УДМС України в
Миколаївській області та представником прикордонної служби були надані вичерпні відповіді.
Управління ДМС
у Миколаївській області

У територіальних міграційних службах України
У ЦНАПі міста Бар запроваджено послуги з оформлення
паспортних документів

У місті Бар Вінницької області в
Центрі надання адміністративних
послуг урочисто відкрили робочу станцію з оформлення і видачі
внутрішніх паспортів громадянина України та для виїзду за кордон.
У заходах взяли участь: заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Крученюк,
начальник Управління Державної
міграційної служби України у
Вінницькій області Борис Наливайко, голова Барської РДА Володимир Саволюк, голова Барської

районної ради Михайло Піддубний та громадськість району.
Начальник міграційної служби
Вінниччини Борис Наливайко зазначив, що придбання Барською
міською радою робочої станції для
оформлення та видачі паспортних
документів сьогодні є необхідним
кроком, який забезпечить можливість покращити надання адміністративних послуг громадянам.
У поточному році Барським районним відділом УДМС оформлено 1622 внутрішніх паспорти та

2006 паспортів громадян України
для виїзду за кордон.
За надані адміністративні послуги Барським РВ у поточному році
до місцевого бюджету перераховано понад 787 тис. гривень. Всі ці
кошти залишаються у громаді. А
із запровадженням нової робочої
станції коштів до бюджету буде
надходити значно більше.
Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр
Крученюк, зазначив, що у житті
барчан відбуваються помітні позитивні зміни, розвивається та розширюється спектр надання послуг
нашим громадянам, що є одним із
пріоритетних напрямків, який ми
задекларували і крок за кроком реалізовуємо.
Як повідомляють мешканці міста, такі послуги є зручними і
значно заощаджують час при їх
отримані.
Управління ДМС
у Вінницькій області

«День відкритих дверей» у територіальних підрозділах
міграційної служби Херсонщини

З нагоди Всеукраїнського тижня права та враховуючи
значення правової освіти в подальшій розбудові України
як правової держави, вихованні у підростаючого покоління поваги до закону і прав людини керівники територіальних підрозділів УДМС у Херсонській області з 7
по 13 грудня організували проведення «днів відкритих
дверей» для учнів районних шкіл. До заходів долучили-

ся Скадовський РВ, Нижньосірогозький РС, Білозерський
РВ, Каланчацький РС, Новокаховський МВ та Верхньорогачицький РС. Школярі познайомилися з працівниками
цих підрозділів, які провели демонстраційну консультацію порядку оформлення біометричних документів,
а також розповіли про основні напрямки діяльності міграційної служби в цілому, про основні правила перебування громадян України в країнах ЄС за умов безвізового режиму, про переваги біометричних документів та ін.
Учні вподобали такий формат роз’яснень від працівників міграційної служби, оскільки побачили все на
власні очі і впевнилися в тому, що оформлення ІD-картки та закордонного паспорта не займає багато часу якщо
своєчасно звернутися за їх оформленням.
Управління ДМС
у Херсонській області

Міграційна служба Київщини підбиває підсумки грудня і
ділиться враженнями

Незвичайно насиченим видався грудень-місяць для
Міграційної служби Київської області. Підрозділи ДМС
Київщини долучилися до активної участі в проведенні
Всеукраїнського тижня права та Всесвітнього дня мігранта і отримали незабутні враження.
Протягом місяця співробітники ДМС області провели
безліч цікавих та змістовних заходів для наших громадян; відвідали понад два десятки навчальних закладів,
серед яких загальноосвітні школи, ліцеї, коледжі.
В підрозділах проведені Дні відкритих дверей для студентів і школярів. Крім цінних знань екскурсанти отримали приємні подарунки у вигляді державної символіки, наочної інформації та, звичайно, солодощів.
Значну увагу міграційної служби області приділено
питанню документування засуджених. У співробітництві з «Центром пробації» проведено спільний захід у
виправній колонії №35. Ув’язнені мали змогу поспілкуватися з міграційниками з питань оформлення паспортних документів.
Керівники територіальних підрозділів УДМС Київщини систематично організовували зустрічі з громадянами, де

піднімали питання оформлення біометричних документів,
міграції та правил перебування громадян України в країнах ЄС.
Всі ці заходи стали безцінним досвідом як для міграційників, так і для наших громадян — дорослих і зовсім
юних. Адже розглянуті та обговорені питання є досить
актуальними і важливими.
Впевнені, що серед молоді, яка з цікавістю долучилася
до участі в заходах, є ті, хто незабаром поповнить ряди
співробітників Міграційної служби України і з впевненістю та великою відповідальністю нестиме почесний
обов’язок державного службовця.
Управління ДМС
в Київській області

Проведено лекції для учнів Міловської ЗОШ І-ІІІ ступенів та
ОНЗ «Міловська гімназія»

Традиційно у рамках проведення Всеукраїнського
тижня права працівниками Міловського районного
відділу міграційної служби було здійснено ряд заходів,
серед яких зустріч з учнями навчальних закладів Міловщини. Під час проведення заходів у Міловській ЗОШ
І-ІІІ ступенів та ОНЗ «Міловська гімназія» головний
спеціаліст Міловського РВ Управління ДМС у Луганській області О.С. Коробєйник зачитала дітям інформаційні лекції освітнього та виховного характеру під назвою «Я громадянин правової держави», орієнтовані на
підвищення загальної обізнаності учнів у сфері конституційних прав громадян, а також поглиблення розуміння понять «громадянин» та «громадянство» зокрема.
Із учнями старших класів були проведені бесіди з ме-

тою підвищення рівня їх правових знань, роз’яснено
сферу роботи та перелік адміністративних послуг, які
надаються міграційною службою. Також увага старшокласників була акцентована на тому, що реєстрація на
ЗНО не можлива без наявності ID-картки, якщо учень
вже досяг 14-річного віку.
Управління ДМС
в Луганській області
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У міграційній службі Прикарпаття
розповіли про правові наслідки
порушень іноземцями правил
перебування в Україні
В УДМС України в Івано-Франківській області відбулася прес-конференція для
представників
регіональних
засобів масової інформації, в
ході якої керівник міграційної
служби Прикарпаття Сергій Саїв
детально розповів журналістам
про основні правила та обов’язки українських громадян під
час перебування у країнах ЄС
за умови безвізового режиму, а
також про наслідки порушення
міграційного законодавства іноземцями у нашій країні. З метою подальшого інформування
населення через засоби масової
інформації присутнім вручили
пам’ятки «Що важливо знати
про правила перебування в ЄС».
Значну частину прес-конференції було відведено питанням
правових підстав, дотримання
правил перебування, порядку
документування посвідками з біометричними даними іноземних
громадян, діяльності міграційної
служби і правоохоронних органів Івано-Франківської області
щодо протидії незаконній міграції. Як повідомив Сергій Саїв, з
початку цього року на території
області виявлено 177 нелегальних мігрантів, стосовно яких
судами прийнято рішення про їх
примусове повернення у країни
походження або в треті країни, а
кожного дев’ятого довелося
видворяти за межі України у

примусовому порядку.
Під час зустрічі в міграційній
службі журналістам продемонстрували зразки нових посвідок
(з безконтактним електронним
носієм), якими документуються
іноземці, що отримали дозвіл на
тимчасове чи постійне проживання в нашій країні. Запровадження біометричних посвідок
замість книжечок передусім має
на меті захист документів від
підробки. До прикладу, упродовж 2018 року працівниками
відділу у справах іноземців, осіб
без громадянства та запобігання нелегальній міграції УДМС
України в Івано-Франківській
області виявлено близько 10
фактів використання іноземцями недійсних документів, що
містять ознаки підробки.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

Соціальна інтеграція як запорука
якісної реадмісії

Завдяки належному виконанню
ДМС України всіх умов та зобов’язань в рамках Угоди про реадмісію, все більше українців, що
втратили підстави для легального
перебування за кордоном, повертається додому. Найважливішим
елементом в процесі ефективної
реадмісії є забезпечення належної уваги для таких осіб з боку
працівників сектору реадмісії, їх
швидка реінтеграція та забезпечення гідних умов життя. Власне
з цього приводу 4 грудня 2018
року була проведена зустріч представників ГУ ДМС у Львівській
області А. Грабчука – начальника Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та
протидії нелегальній міграції та
І. Левченка – головного спеціаліста сектору реадмісії з директором Львівського міського центру
зайнятості О. Рісним та його заступником О. Дрівком.
Основними тезами для обговорення стали питання належної
соціальної інтеграції осіб, котрих
повернули в рамках реадмісії
та шляхи вирішення проблем, з
якими вони можуть стикнутися
після прибуття в Україну. Відповідно до стандартів та положень
угоди, однією з головних передумов успішної інтеграції є забезпечення працевлаштування та
гідних умов праці на Батьківщині.
З огляду на це, Центр зайнятості
надав біля 5000 вакансій повернутим громадянам відповідно до
їхніх кваліфікацій та вмінь.
Також учасники зустрічі врахували можливу невідповідність

кваліфікаційного рівня осіб до
вимог пропонованої праці або ж
бажання підвищення актуальної
кваліфікації та відразу обговорили можливе вирішення цього
питання. Виходом із такої ситуації стало надання особам, що повернулися шляхом реадмісійного
процесу, можливості навчання,
здобуття відповідного рівня знань
та професійних навичок і, як результат, отримання нової професії
на базі Центру зайнятості.
Працевлаштування повернених
громадян та забезпечення відповідного рівня праці на Батьківщині є запорукою їхньої швидкої
соціальної інтеграції, відновлення втрачених контактів та всіх соціальних гарантій. На противагу
частим випадкам неналежного
працевлаштування українців за
кордоном (важка фізична праця,
яка часто не відповідає їхньому
професійному рівню, занижена
платня та невідповідні умови) все
більше вітчизняних роботодавців
пропонують своїм працівникам
гідну оплату та умови праці згідно з європейськими стандартами.
Список всіх актуальних вакансій
можна переглянути на сайті Державної служби зайнятості України https://www.dcz.gov.ua/.
ГУ ДМС України
у Львівській області

2019
Січень
Пн Вт
1
7
8
14 15
21 22
28 29

Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24
31

Лютий

Пт Сб Нд

4

5

6

11 12 13
18 19 20
25 26 27

Пн Вт Ср Чт Пт
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28

Березень
Пн Вт Ср Чт Пт
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Сб
2
9
16
23
30

Чт Пт
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

Нд
3
10
17
24
31

Вт
2
9
16
23
30

Ср
3
10
17
24
31

Чт
4
11
18
25

Пт
5
12
19
26

Пн Вт
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

Сб
6
13
20
27

Нд
7
14
21
28

Сб
4
11
18
25

Нд
5
12
19
26

Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Нд
2
9
16
23
30

Ср
3
10
17
24

Чт
4
11
18
25

Пт
5
12
19
26

Серпень
Сб
6
13
20
27

Нд
7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

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

Сб
3
10
17
24
31

Нд
4
11
18
25

Пн Вт
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24
31

Пт Сб
4 5
11 12
18 19
25 26

Нд
6
13
20
27

Грудень

Листопад
Сб
2
9
16
23
30

Пт
2
9
16
23
30

Жовтень

Вересень

Пн Вт Ср Чт Пт
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Нд
3
10
17
24

Червень

Липень
Пн
1
8
15
22
29

Сб
2
9
16
23

Квітень

Травень
Пн Вт Ср
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Всеукраїнська

Нд
3
10
17
24

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

ДЕРЖА

1 січня – Новий рік;
7 січня – Різдво Христово;
8 березня – Міжнародний жіно
чий день;
28 квітня – Пасха;
1 травня – День праці;
9 травня – День Перемоги;

інформаційно-аналітична газета

АВНІ СВЯТА 2019 РОКУ

о-

16 червня – Трійця;
28 червня – День Конcтитуції України;
24 серпня – День незaлежності України;
14 жовтня – День захисників України;
25 грудня – Різдво Христово;

Вихідний 28 квітня, Великдень, неділя переноситься нa понеділок 29 квітня.
Виxідний 16 червня, неділя, Трійця переноситься нa понедiлок 17 червня.
Вихiдний 24 серпня, субота, День Незалежності переноситься нa понеділoк 26 серпня.
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У Державному підприємстві «Документ»

Биометрический загранпаспорт на дому: все об услуге
мобильного оформления документов
2. Готовим документы
Для оформления загранпаспорта необходимо предъявить оригиналы таких документов:
Дети от 0 до 14 лет – свидетельство о рождении.
Дети от 14 до 16 лет – свидетельство о рождении, ID-карта ребенка и выписка к ID-карте
о месте регистрации.
Лица, достигшие 16 лет, – паспорт или ID-карта гражданина Украины с выпиской к IDкарте о месте регистрации.
Если имеется: РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; ранее – ИНН, индивидуальный налоговый номер).
Если имеются: выданные ранее загранпаспорта.
Подать документы для оформления детского загранпаспорта может один из родителей
при наличии документа, удостоверяющего личность.

Если срочно нужен загранпаспорт, но нет времени и желания проходить все бюрократические процедуры, можно воспользоваться
услугой выездного оформления от государственного предприятия
«Документ». Служба готова приехать к дому, офису, ресторану и даже
роддому.
Первое мобильное оформление ГП «Документ» провело в августе
2017 года. С тех пор предприятие оформило более 4500 паспортных
документов, включая загранпаспорта, ID-карты и виды на жительство для иностранцев.
Анастасия Кузмицкая, начальник
отдела мобильного обслуживания граждан Департамента по оказанию услуг:
Услугой выездного оформления документов чаще всего пользуются те, кто ценит
свое время, комфорт, сервис и конфиденциальность. Это публичные люди, руководители компаний, звезды эстрады, кино,
телевидения и люди, желающие быстро и
комфортно оформить документы.
Такой сервис – находка не только для бизнесменов и селебрити! Наши
герои – семья из пригорода Киева: родители и их полуторагодовалый сын
Александр. После того как безвизовый режим с ЕС для Украины вступил
в силу, семья еще не успела обзавестись биометрическими загранпаспортами, а вот совместную поездку в Европу уже запланировала. Когда времени на сборы чуть больше недели, а один из получателей паспорта –
маленький ребенок, услуга оформления и получения документов на дому
– идеальное решение.
Процедура проходит в четыре этапа.
1. Заказываем выездное оформление
Заказать выездное оформление биометрического загранпаспорта можно
одним из способов:
- в телефонном режиме, позвонив по номеру +380 44 597 87 77, или
- онлайн, заполнив форму на сайте.
Оформление по телефону занимает до 5 минут, включая консультацию
оператора по самому процессу, пакету необходимых документов, оплате
и прочему.
Чтобы оставить заявку на сайте, нужно самостоятельно заполнить форму: указать количество человек, которые будут оформлять паспорта,
выбрать желаемые дату и время, указать адрес для подачи машины и свои
контактные данные.

Наша заявка была принята в телефонном режиме. Машину заказали с сегодня
на завтра.

Если ранее услуга была доступна только на территории Киева и в распоряжении работников была лишь одна специальная машина, то сейчас это 10 микроавтобусов для мобильного оформления и 2 автомобиля для мобильной выдачи
документов. Услугой мобильного оформления могут воспользоваться жители
Киева, Львова, Днепра, Харькова, Ровно и Одессы, а также населенных
пунктов в радиусе 200 км от этих городов. Помимо выездного оформления загранпаспорта доступен сервис выездного оформления ID-карты
для граждан Украины и вида на жительство для иностранцев.

3. Ожидаем машину
Специально оборудованный микроавтобус прибыл в назначенное время без опоздания.
По приезде сотрудник звонит на указанный номер заявителя и предлагает пройти в автомобиль для оформления. Процесс таков:
- Сотрудник службы делает сканкопии предоставленных документов, после чего возвращает оригиналы владельцу. С собой копии приносить не нужно!
- Сотрудник фотографирует человека, снимает отпечатки пальцев (у детей до 12 лет отпечатки не снимают), берет образец подписи и формирует анкету в электронном виде.
- Теперь осталось только проверить данные и расписаться в анкете. За ребенка анкету
подписывает один из родителей.
Взрослых и детей старше 12 лет фотографируют только на месте! Исключением могут
быть дети до 12 лет, чьи родители не уверены, что их ребенок сможет спокойно пройти
процедуру: не испугается незнакомого места, усидит без движения более 2 секунд с открытыми глазами и т.д. В этом случае родители должны заранее сделать (например, в фотоателье) 1 фотографию 10 х15 см, которая соответствует требованиям для загранпаспорта, и подать ее вместе с другими документами.
Внесение оплаты. Заплатить за услугу можно картами VISA/MasterCard, эмитированными банками Украины, или наличными гривнами через платежный терминал, установленный прямо в микроавтобусе.

Вся процедура оформления загранпаспортов для семьи из трех человек заняла 45 минут, включая
фотографирование маленького ребенка.

4. Получаем паспорта
Те, кто воспользовался услугой выездного
оформления, получают готовый документ не
позже чем через 7 рабочих дней после процедуры. Вы можете выбрать либо получение загранпаспорта в центре «Паспортный сервис»,
либо доставку документов на дом.
Чтобы забрать загранпаспорт, лица старше 16
лет должны обратиться в «Паспортный сервис»
лично. Паспорта детей до 12 лет выдаются родителю, подававшему документы, без присутПаспорта наших героев были готовы
ствия ребенка, если же ребенку от 12 до 16 лет, уже через 4 дня. Чтобы не тратить
то его присутствие обязательно. Важно: при время на дорогу, семья решила воспольсебе необходимо иметь оригиналы документов, зоваться дополнительной услугой «сеподтверждающих личность (паспорт, ID-карта мейная мобильная выдача».
гражданина Украины или действующий загранпаспорт).
Анастасия Кузмицкая, начальник отдела мобильного обслуживания граждан Департамента по оказанию услуг:
О тарифах
Стоимость оформления документа зависит от количества человек,
которые оформляются по одному адресу (чем больше людей, тем дешевле каждый паспорт), и расстояния при выезде за пределы города.
Цена услуги при выездном оформлении паспорта для одного человека в пределах Киева и пригородной черте до 50 км –1810,32 грн. Если
оформляются 6 и более человек, цена за паспорт – всего 1340,32 грн.
Мобильная выдача одного паспорта в пределах 50 км от города обойдется в 500 грн , выдача 6 и
более паспортов – в 250 грн за каждый.
При выезде мобильного комплекса за пределы города (от 50 до 100 км) стоимость услуг увеличивается на 300 грн. Выезд комплекса на расстояние от 100 до 200 км обойдется еще на 900 грн.
дороже.
Предварительную стоимость услуги можно уточнить у диспетчера: он сделает просчет для конкретного адреса согласно тарифной сетке

Выездное оформление + мобильная выдача для двух родителей и одного ребенка в пределах города стоили
6030,96 грн.*
* Стоимость услуг указана без учета комиссии банка.

В.Поліщук

У територіальних міграційних службах України
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Досягнення та інновації міграційної служби Чернігівщини

К.В. Лук`янець, начальник УДМС України в Чернігівській області

Чернігівщина – древній Сіверський край, здавна оповитий легендами, так само
із сивої давнини вбраний в
зелений оксамит соснових
лісів, які підперезані голубим паском знаних по всьому
світу річок – Дніпра, Десни,
Снову. Не випадково дивовижна природа Чернігівщини
оспівана в повісті Олександра
Довженка «Зачарована Десна» та однойменному фільмі, знятому цим видатним
українським кінорежисером і
письменником.
Чернігівська область розташована на Півночі України.
Її площа складає 31,9 тис.
кв. км, тобто 5,3% території
України. За цим показником
вона займає друге місце серед областей.
Історія Чернігівщини сягає
своїм корінням сивої давнини. Заселення її території
почалося ще в епоху палеоліту – біля 100 тис. років тому.
Середньовічний Чернігів був
столицею великого князівства, сильного й багатого. Це
була така собі лісова імперія,
що розкинулася серед неприступних для ворогів хащ та
на берегах мальовничих рік.
А її стольний град славився
величчю храмів, повсюдно
знаною мудрістю своїх учених мужів та майстерністю
митців.
Особливу
популярність
Чернігів має серед туристів,
перш за все завдяки своїм
пам’яткам, що знаходяться як
у самому місті, так і в області.
Управління Державної міграційної служби України в
Чернігівській області розташоване поруч з історичним
районом Чернігова – Дитинцем. Тут у VII-XIII ст.ст.
була центральна укріплена
частина міста, розміщена на
високому виступі правого берега долини Десни, обмежена
з двох боків річкою та її притокою Стрижнем.
Двоповерхова будівля за
адресою: вул. Шевченка, 51а

– знана у місті установа, адже
сюди, аби отримати ті чи
інші послуги звертаються не
лише громадяни України, а й
іноземці. І хоча Управління
функціонує з 2011 року і пройшло певний етап створення
та становлення, тут все зроблено і робиться для комфорту як обслуговування громадян, так і роботи колективу.
Від початку запровадження біометричних документів
Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області працювало
у напрямку удосконалення
умов та якості надання адміністративних послуг населенню, і водночас створювало комфорт та доступність
в отриманні послуг. За цей
час модернізація відбулася як
зовні, так і всередині. Крок за
кроком наше Управління здобувало перемоги.
Якщо в січні 2015 року
оформити біометричний закордонний паспорт можна
було в обласному апараті
та чотирьох територіальних
підрозділах, то на сьогодні в
області діють 53 автоматизованих робочих місця.
Ідея створення Паспортного
центру – це відповідь вимогам сьогодення. На початку
2018 року в обласному апараті УДМС України в Чернігівській області щодня з питань
оформлення та отримання
паспорта для виїзду за кордон
зверталося біля 80 громадян.
Але така пропускна спроможність не задовольняла високий попит на документ європейського зразка.
Тому керівництво Управління вдалося до кардинальних
змін. Було врішено збільшити не лише кількість робочих
місць, а й змінити умови
надання
адміністративних
послуг населенню. І як результат – створено Паспортний центр з обслуговуванням
громадян сучасного європейського зразка. Сьогодні тут
можна оформити закордонний паспорт та ІD-картку.

Серед переваг Центру наступні:
- встановлено 6 автоматизованих робочих місць для
оформлення
біометричних
документів;
- достатньо велика площа
для комфортного обслуговування громадян – майже 160
квадратних метрів;
- термінал для швидкої оплати послуг;
- електронна черга з можливістю отримати послугу в
день звернення;
- дитячий куточок та зручні
місця для очікування.
До того ж Паспортний центр
працює за принципом відкритого простору (технологія
open space), і приймає близько 300 громадян у день при
повному навантаженні.
Для маленьких відвідувачів у грудні цього року проведено конкурс малюнків на
новорічну тематику, кожен
учасник отримав солодкий
сюрприз, а також вже третій
рік поспіль на свято Миколая
кожна дитина, що завітає до
Паспортного центру, отримує
солодкого Миколайчика.
Через Чернігівщину відбувається транзит мігрантів.
Це територія різнохарактерних, різноспрямованих та
різномасштабних міграційних потоків. Для посилення
контролю на початку 2018
року міграційною службою
Чернігівщини
ініційовано, узгоджено та підписано
Комплексний план взаємодії УДМСУ, ГУ НП, УСБУ в
Чернігівській області, Чернігівського
прикордонного
загону ПнРУ ДПСУ, УПП в
Чернігівській області Департаменту патрульної поліції,
3-го батальйону військової
частини 3066 Національної
гвардії України з питань протидії нелегальній міграції та
проведення спільних заходів
на 2018 рік.
Упродовж останніх двох років налагоджено співпрацю з
Управлінням освіти і науки
Чернігівської ОДА та вишами

області, завдяки якій проводиться контроль та моніторинг іноземних громадян серед
студентства.
Управління
співпрацює
з Чернігівським обласним
центром зайнятості. Щомісяця УДМС України в Чернігівській області отримує
інформацію щодо переліку
підприємств, яким видані
(продовжені/скасовані) дозволи на застосування праці
іноземців.
Для покращення рівня обізнаності та підвищення свідомості серед мешканців,
гостей міста Чернігова та
області фахівці відділу у
справах іноземців та осіб без
громадянства проводять інформаційно-роз’яснювальну
роботу щодо обов’язковості
законного перебування іноземних громадян в Україні.
Була розроблена «Пам’ятка
іноземця», яка розміщена на
інформаційних стендах лікарень, готелів, костелів, автостанцій тощо.
В Управлінні на постійній
основі проводиться аналіз
міграційних процесів в тому,
що стосується легалізації іноземців на території України.
Так, упродовж останніх років зросла кількість іноземних громадян, які легалізуються на території України
завдяки шлюбам з громадянами України та визнання батьківства.
Але є такі іноземні громадяни, які використовують
процедуру реєстрації шлюбу
(особливо пілотний проект
«Шлюб за добу») та визнання
батьківства для швидкої легалізації на території України.
У таких випадках начебто і факт реєстрації шлюбу
є (свідоцтво про реєстрацію
шлюбу), проте члени «родини» бачили одне одного лише
у момент укладання шлюбу.
Такі шлюби вважають фіктивними.
Так, впродовж 11 місяців
2018 року громадянам Грузії
було оформлено 109 посвідок
на тимчасове проживання із
654 (порівняно з аналогічним
періодом в 2017 році 123 із
577).
Також останнім часом до
УДМС надходить велика
кількість справ про оформлення набуття громадянства
України дітям у зв’язку з визнанням батьківства.
Аналізуючи
матеріали
справ, можна відверто наголосити на збільшенні випадків визнання батьківства
дітей особами – вихідцями
з країн Близького Сходу, так
званого «критичного регіону» (Ірак, Іран, Палестина,
Сирія тощо). За 2017 рік надійшло 10 таких справ, станом на 30.10.2018 року – 17.
Тож, вбачаючи таку проблематику, Управлінням ініційовано та проведено міжвідомчу нараду на тему «Ризики
для країни, пов’язані з легалізацією іноземців та ОБГ на
території України на підставі
фіктивних шлюбів іноземців

з громадянами України та
встановлення батьківства»,
за участі представника Чернігівської
ОДА, керівників ГУ НП та ГТУЮ
в Чернігівській області. Як
результат, кожне відомство за
напрямком роботи розробляє
пропозиції щодо можливого алгоритму спільних дій,
пов’язаного з попередженням
фіктивних шлюбів та встановленням батьківства.
На постійному контролі
Управління також перебуває питання реєстрації місця проживання/перебування
іноземних громадян. Зокрема проводиться постійний
моніторинг, завдяки якому
виявлено факти множинної
реєстрації іноземців за певними адресами. На сьогодні
ці адреси взято під пильний
контроль, проводяться бесіди
з власниками житла щодо вимог та дотримання міграційного законодавства України
при наданні житла іноземним
громадянам та ОБГ.
Оскільки на території Чернігівської області розташований пункт тимчасового перебування іноземців та ОБГ,
які незаконно перебувають на
території України, задля економії бюджетних коштів працівники нашого Управління
здійснюють процедуру примусового видворення іноземців, яких поміщено Управлінням, так і за дорученням ДМС
України поміщених іншими
територіальними органами.
З 10 вересня 2018 року
УДМС України в Чернігівській області запроваджено
оформлення іноземцям та
особам без громадянства посвідок на тимчасове проживання у формі пластикової
картки, що містить безконтактний електронний носій.
А вже 4 грудня розпочато
оформлення
біометричних
посвідок на постійне проживання.
В Управлінні Державної міграційної служби України в
Чернігівській області перебуває на обліку 5 осіб, яких
визнано біженцями (країни
походження: Сирія, Афганістан, Ефіопія) та 14 осіб, яких
визнано особами, які потребують додаткового захисту
(країни походження: Сирія,
Пакистан, Афганістан, Таджикистан, Еритрея, Сомалі),
в тому числі чотири дитини
в складі родини (громадяни
Афганістану).
У Чернігівській області
проведено низку заходів, які
сприяють інтеграції біженців
та осіб, які потребують додаткового захисту в українське суспільство.
Керівництво
Управління
й надалі налагоджуватиме
співпрацю з суміжними державними службами, забезпечуватиме якісне й ефективне
обслуговування
населення
та спрямовуватиме зусилля в
роботі на реалізацію державної політики у сфері міграції
на благо рідної України.
Управління ДМСУ
в Чернігівській області
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Відкрита трибуна

Шановні читачі! Запрошуємо Вас висловлювати свої думки про
суспільне життя в Україні на сторінці «Відкрита трибуна»

Руслан Кошулинський – єдиний кандидат від українських націоналістів

Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Правий сектор», Організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів і «С14» та голова Української добровольчої армії Дмитро Ярош
підтримали свободівця Руслана Кошулинського як кандидата в
Президенти на виборах 2019 року.
Відповідну заяву в листопаді підписали лідери націоналістичних організацій. Підписанти закликали українців підтримати це
рішення.
Руслан Кошулинський, 49 років, заступник голови партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Народний депутат України
VII скликання, у тій каденції був заступником голови Верховної
Ради. Народився 9 вересня 1969 року у Львові в робітничій сім’ї.
Закінчив спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю.
Навчався в кооперативному технікумі на технолога. Військову службу проходив у Німеччині. Перша робота – кухар. Кілька
років працював у тайзі на півночі Красноярського краю в артілі,
яка добувала золото. Куховарив для золотокопачів. З 1996 року –
член Соціал-національної партії України, яка у 2004 році стала ВО
«Свобода». До обрання у парламент був керівником фракції «Свободи» у Львівський міськраді та очолював передвиборчий штаб
партії. Закінчив Тернопільський державний економічний університет за напрямком «Право». У 2015 році пішов добровольцем на
Донбас. Нагороджений пам’ятною медаллю «Волонтер. З Україною в серці». З дружиною Марією мають двох дочок Христину та
Іванну, і сина Богдана. Доньки заміжні, живуть окремо. Не курить і
не вживає алкоголь. Тренується раз-двічі на тиждень: боксує, плаває, бігає
Влада повинна розірвати дипломатичні стосунки та всі договори
з РФ, закрити кордон, знищити промосковську п’яту колону, провести люстрацію в керівництві Збройних сил, припинити торгівлю з агресором і закрити московський бізнес. Про це розповідає в
інтерв’ю Руслан Кошулинський.
– Воєнний стан піде на користь країні?
– Запровадити воєнний стан в Україні необхідно було на самому
початку російської агресії – навесні 2014-го. Таким чином ми зберегли б тисячі життів.
Так, наприклад, московити не змогли б влаштувати катастрофу
малайзійського «Боїнга», адже цивільним літакам було б заборонено літати над територіями, на яких діє воєнний стан. Відповідно, 298 пасажирів цього літака сьогодні були б живими.
Тоді влада не дослухалася до «Свободи», яка єдиною вимагала
запровадження воєнного стану. Влада називала нас «агентами
Кремля» і тоді, коли вимагали запровадити воєнний стан після
кровопролитних боїв біля Дебальцево та Іловайська, коли на територію України вторглися 35 тисяч регулярних військ ЗС РФ із
танками, артилерією та іншим важким озброєнням, коли українські позиції обстрілювала артилерія з території РФ.
Влада понад 4 роки всіляко обґрунтовувала «шкідливість» воєнного стану й закривала очі на те, як гинули тисячі українців. Сьогодні владу раптово осінило…Тішить, звісно, що можновладці
зважились на це необхідне рішення, проте треба розуміти, що самого воєнного стану для відбиття московської агресії недостатньо.
Сьогодні влада повинна також розірвати дипломатичні стосунки
та всі договори з РФ, закрити кордон, знищити промосковську п’яту колону, провести люстрацію в керівництві ЗСУ, припинити торгівлю з агресором і закрити московський бізнес. Якщо це все буде
зроблено, – безумовно, воєнний стан принесе величезну користь.
Президент як Верховний головнокомандувач отримав всі важелі
та повноваження. На ньому – і вся повнота відповідальності.
– Що треба зробити для оборони?
– Армії, яка воює, найперше потрібні дві речі. Перша – віра і бойовий дух. Друга – гроші.

Бойовий дух – це те, що китайський мислитель Сунь Цзи називав «Шляхом». «Шлях» – це моральна єдність правителя і народу, командування і війська. «Перемагають там, – читаємо в його
трактаті «Мистецтво війни», – де вищі та нижчі мають одні й ті
ж бажання». Досягнути такої єдності прагнень і помислів – це і є
найперше завдання лідера і всього керівництва держави, яка воює.
Звичайно, коли народ воює, а панівна верхівка торгує, жодного
«Шляху» бути не може. Коли солдати в окопах, головнокомандувач на Мальдівах, а його генпрокурор на Сейшелах, – то яка моральна єдність? Ви ж подивіться, що відбувається.
Права рука Путіна, підсанкційний у США та ЄС за фінансування агресії проти України, будівничий Керченського моста, через
який Україна і запровадила воєнний стан, російський мільярдер
Аркадій Ротенберг спокійнісінько торгує в своєму ТЦ Ocean Plaza.
Влада не те що не бачить у цьому нічого поганого, а й відправляє
силовиків розганяти патріотів, які мітингують із вимогою прикрити цей кривавий бізнес. Водночас 11 із 24 українських обленерго
належать екс-депутату Держдуми РФ, який голосував за анексію
Криму, олігархові Олександру Бабакову.
То яка моральна єдність, коли на передовій наші хлопці грудьми
стоять проти ворога, а в тилу московські олігархи збирають з українців гроші, щоб вбивати тих хлопців?
Наступне – гроші. Ще Цицерон казав: «Гроші – це нерв війни».
Давайте подивимося у бюджет на 2019 рік. Вітчизняні каральні
органи, себто поліція, прокуратура, СБУ та МВС, профінансовані
на 1,5 мільярда більше, ніж Збройні сили України! І це в час війни!
Ми що, поліцейську державу будуємо? Замість українців від ворога захищати, захищаємо владу від українців?
– Де взяти гроші для армії, яка воює?
– Зібрати воєнний податок із тих, хто заробляє на війні, – з олігархів.
Пам’ятаєте формулу «Роттердам+», через яку нам вартість електроенергії збільшили? Мотивували тим, що шахти Донбасу під
окупацією, тож треба вугілля з-за кордону, аж через Голандію (!),
через Роттердам везти. Результат ми бачили: тариф підвищили, а
вугілля насправді з Донбасу як возили, так і возять. Пам’ятаєте,
хто запровадив ту формулу? Топ-менеджер «Рошену» Дмитро
Вовк. А знаєте, хто заробив на цьому? Олігарх Рінат Ахметов –
11,7 мільярдів гривен прибутку, офіційно.
То скажіть мені, товариство, чому і проста вчителька, і олігарх,
який обікрав українців у час війни, повинні однаково платити
1,5% воєнного збору? «Свобода» пропонує по-іншому. Взяти
декларації олігархів за останній рік. Хто заробив від 500 тисяч до
1 мільйона, повинні разово сплатити 10% від заробітку, хто від 1
млн до 10 млн – 15%, хто від 10 млн до 100 млн – 20%, а більше
100 млн – 25%. От вам і гроші. Величезні причому. Необхідний законопроект давно зареєстровано – потрібно лише проголосувати.
– В одному з інтерв’ю ви казали, що боротиметеся за виборців, які ще не визначилися. Як це плануєте робити?
– Запропонуємо те, що насправді більш ніхто не пропонує. Перше: реалістичний план перемоги і встановлення миру на своїй,
Богом даній землі. Друге: антиолігархічний пакет докорінних перетворень, який наповнить бюджет України, поверне українцям
вкрадені в них гроші та дозволить їм реалізовувати себе в Україні.
– Як створити такі умови реалізації українців?
– Усунути від влади олігархів. Ви ж подивіться на цифри. 100
найбагатших олігархів в Україні володіють половиною всього
державного боргу України (37,5 млрд доларів). 2018-го олігархи в
Україні збагатилися в 12 разів швидше, ніж зростав ВВП України.
154 мільярди доларів (!) олігархи вивели з України в офшори. А
це – 4 річних бюджети нашої держави. Крім того, олігархи тільки
офіційно заборгували Нацбанку 45 мільярдів гривень. Олігархи
монополізували цілі галузі в Україні, зокрема енергетичну. Список
можна продовжувати.
Щоб встановити справедливість, «Свобода» пропонує ухвалити
низку деолігархічних законів. Передусім йдеться про повернення
коштів із офшорів, заборону на вивезення грошей в офшори, заборону приватизації стратегічних підприємств, заборону монополій
та олігополій. Необхідні для цього законопроекти зареєстровані з
2013-2014 роках. Ані колишня влада, ані теперішня навіть не думає ставити їх навіть на обговорення. Їх просто бояться. Чому? Бо
олігархи при владі! Не будуть же вони власноруч пиляти гілку, на
якій так зручно сидять і крадуть.
– Багато громадян думають, що не варто йти на вибори.
Мовляв, ставленики олігархів все одно переможуть.
– Кажуть, найбільша біда українців в тому, що в другому турі
президентських виборів вони мусять обирати менше зло. Аж ніяк.
Біда українців в тому, що вони в першому турі голосують так, що в
другому змушені обирати менше зло. Тому наше завдання – донести цю думку до людей і повернути їм віру в те, що від них багато
залежить.

– Коли ви для себе прийняли рішення йти в Президенти?
– Це командне рішення.
– У кандидати в президенти вас підтримують «Свобода»,
«Правий сектор», «Організація українських націоналістів»,
Конгрес українських націоналістів і рух «С14».
– І Дмитро Ярош (народний депутат України, колишній лідер
«Правого сектора», очільник Української добровольчої армії.). Усі
справжні націоналісти, які розуміють, що власні амбіції – ніщо,
порівняно з викликом, який стоїть перед країною.
– Таке об’єднання додає вам підтримки? На який результат
розраховуєте?
– За нашими даними, за єдиного кандидата від націоналістичних сил вже сьогодні готові голосувати 5,9% виборців. Коли за
будь-якого, підкреслюю – будь-якого, окремого кандидата-націоналіста – ушестеро-семеро менше… Від чого такий ефект?
Річ у тому, що роками українцям нав’язувалася думка: «націоналіст дорівнює непрохідний». Відтак, природньо, що потенційний
націоналістичний виборець, «аби голос не пропав», часто шукає
собі «прохідного». Але такого, що бодай поверхово декларує
близькі йому гасла. Такий вже вироблений «умовний рефлекс».
Це при тому, що соціологія сьогодні каже: ідеологію націоналізму вважають близькою собі принаймні 15% виборців… А ви
думаєте, чому тепер навіть далекі насправді від націоналізму ліберально-олігархічні політики так радо «крадуть» наші гасла? Чому
вони ліплять їх собі на бігборди, не змигнувши й оком?! Бо їхні
політтехнологи теж про цей факт добре знають.
Коли ж питомо наш виборець бачить єдиного кандидата від
націоналістичних сил, у нього збільшується віра в перемогу. Тут,
якщо хочете, теж спрацьовує «рефлекс», набутий досвідом багатьох виборів. Але вже інший: «Єдність дорівнює перемога».
І саме тому дехто у найстрашнішому своєму сні боїться бачити
нашу єдність. Бо єдиний кандидат від націоналістів багатьом карти сплутає.
– Чого бракує нашій владі?
– Крім совісті? Владі саме нічого не бракує. Ні грошей (подивіться на їхні декларації), ні привілеїв (недоторканість і реальна
безкарність – є), ні солодкого життя під час війни (Мальдіви, Сейшели, Куршавелі та нескінченні парламентські «канікули»).
Бракує хіба що українцям – нормальної національної влади, яка,
найнявшись до них на роботу, працюватиме на їхню користь.
– Чому після Майдану не вдалося реформувати країну?
– У Революції гідності було 3 завдання: усунення Януковича, подолання наслідків його режиму і недопущення реваншу. Перше
завдання ми виконали, на другому й третьому нас обдурили. На
виборах 2014-го українцям замилили очі, обіцявши завершити
війну за два тижні й не красти з бюджету, «бо й так багаті». Ми
бачимо, що сталось насправді.
Люди, яким українці довірили державу 2014-го, після виборів
отримали все: Президент, конституційна пропрезидентська більшість, пропрезидентський Кабмін. Вони могли щодня голосувати
хоч по одному закону зі своєї коаліційної угоди, миттєво відправляти на підпис до Президента і реформувати країну. Що ж ми бачимо протягом 5 років? Галасливу бутафорію, імітацію реформ,
другорядні напівкроки і пафосні політичні жести замість докорінних змін.
То чому не вдалося? Бо й не збирався ніхто.
– Ви два роки були заступником голови Верховної Ради. Який
це був досвід?
– Це був вишкіл. Влада може спокусити, налякати, переконати.
Тому, йдучи у владу, мусиш мати твердий ідеологічний стрижень
і мужність давати відсіч навіть тоді, коли пістолет тримають біля
скроні.
– Якою має бути національна ідея України?
– Націоналісти чітко окреслили її ще минулого століття. Ярослав Стецько казав: «Україна вільна, Україна соборна, Україна без
холопа і без пана!».
У преамбулі нашої програми ця ж ідея звучить так: «…Побудова могутньої Української держави на засадах соціальної та національної справедливості. Держави, яка посяде гідне місце серед
провідних країн світу та забезпечить безупинний розвиток української нації».
Ця ж ідея наскрізно звучить у програмових документах усіх істинно націоналістичних організацій. Довкола неї та заради втілення національної ідеї й об’єднуємося.
– Який головний виклик перед Україною на наступний рік?
– Перше. Зберегти життя українців, перемогти у війні та встановити твердий мир на своїй землі.
Друге. Завершити Революцію гідності: виконати всі вищевказані
докорінні перетворення в державі та суспільстві.
Іншого шляху в нас просто немає.
Інтерв’ювала Аліна Архипенко
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ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ВАША ДИТИНА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ

Спеціалісти Головного територіального управління юстиції в Одеській області провели
урок на тему: «Булінг: шляхи виявлення та боротьба з ним» для учнів школи-ліцею «Чорноморський».
Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу:
- не потрібно тиснути, будьте терплячими;
- дайте зрозуміти, що ви готові її вислухати і допомогти;
- поясніть, до кого вона може звернутися за допомогою у випадку цькування (психолог,
вчителі, керівництво школи, старші учні, батьки інших дітей, охорона);
- повідомте керівництву навчального закладу про ситуацію, що склалася і вимагайте належного її врегулювання.
У разі якщо вирішити ситуацію на рівні школи не вдається – повідомте у поліцію!
Захистіть свою дитину від цькування!
just.odessa.gov.ua
«Більше ніж у три рази збільшилася
кількість сплачених аліментів на користь
дітей Одещини у 2018 році», – про це
повідомив очільник Одеської юстиції
Руслан Сауляк під час прес-конференції,
присвяченій результатам роботи ДВС за
11 місяців.
Він зазначив, що за 11 місяців 2018
року на користь дітей в Одеській області
державними
виконавцями
стягнуто 394 мільйони гривень аліментів, за
аналогічний період 2017 року ця сума становила 128 мільйонів гривень.

Начальник
Управління
державної
виконавчої служби Дмитро Гумуржи
розповів, що 6 013 боржників по аліментах
тимчасово обмежені у праві виїзду за межі
України, у праві керувати транспортними
засобами, у праві користуватися зброєю та
у праві полювання.
Він також додав, що на сьогоднішній день
118 боржників офіційно працевлаштовані
та виконують суспільно-корисні роботи,
щоб погасити заборгованість перед своїми
дітьми.
just.odessa.gov.ua

18 грудня – Міжнародний день мігранта
За ініціативою Генасамблеї ООН у цей день урядові
та неурядові організації у всьому світі привертають
увагу спільнот до потреб та життєвих ситуацій мігрантів, акцентуючи увагу на важливості дотримання прав
людини та основних свобод, а також тій користі, яку
мігранти приносять для суспільства.
Мігранти – це люди, які з тих чи інших причин залишають свої домівки та переїжджають до іншого
регіону, або в середині своєї країни, або ж за кордон.
Найбільш частими причинами міграції є пошук безпеки, кращої роботи та кращих умов життя. Кількість
мігрантів зростає з року в рік. За даними ООН тільки
міжнародних мігрантів у світі станом на початок 2018
року налічувалося понад 258 млн. Найпоширеніший
вік міжнародного мігранта – 30-34 роки, тому світова
економіка дедалі більше є залежною від праці трудових
мігрантів.
В Україні станом на грудень поточного року постійно проживає майже 280 тисяч іноземців, ще понад 100
тисяч перебувають тимчасово. Серед найпоширеніших
причин тимчасового перебування – навчання в українських ВНЗ та робота в Україні.
Важливою передумовою забезпечення дотримання

прав мігрантів є створення належної законодавчої бази.
З часу створення Державної міграційної служби України було зроблено багато для приведення міграційних

правил та процедур у відповідність до міжнародних
стандартів.
Починаючи з 2011 року створено, нову законодавчу
базу у сфері надання статусу біженця, упорядкування
підстав для перебування в Україні іноземців та осіб без
громадянства, спрощення процедур внутрішньодержавної

міграції, інтеграції в українське суспільство біженців, а
також осіб, які потребують додаткового захисту.
У законодавстві України вперше закріплено механізм
добровільного повернення, коли мігранти, які опинилися у складних умовах, самостійно приймають рішення повернутися у країну походження, а приймаюча держава сприяє їм у цьому, що забезпечує більш високий
рівень безпеки самих мігрантів, а також кращий захист
їхніх прав.
У 2018 році розпочато впровадження в Україні біометричних посвідок на постійне та тимчасове проживання. Це дозволило розпочати видачу іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою
постійного або тимчасового проживання, документів
нового покоління – посвідок на постійне та тимчасове
проживання у формі карток з безконтактним електронним носієм.
ДМС запроваджено електронні сервіси, які націлені
на забезпечення доступних і зручних умов отримання
адміністративних послуг іноземцями та особами без
громадянства.
dmsu.gov.ua

Центри зайнятості – для людей!
Досвід та нові знання дають впевненість у своєму професійному майбутньому
Кілька років тому назад служба
зайнятості отримала можливість надавати нову послугу своїм клієнтам, а
саме – підтверджувати результати неформального професійного навчання за
робітничими професіями.
Підтвердження результатів неформального професійного навчання
дозволяє визнати рівень робітничої
кваліфікації людини незалежно від
способу її отримання, забезпечити
конкурентоспроможність, скоротити
терміни професійного навчання.
У державному навчальному закладі
«Одеський
центр
професійнотехнічної освіти Державної служби
зайнятості» продовжується робота
з підтвердження результатів неформального професійного навчання за
професією «кухар» 3-6-го розрядів.
Впродовж 2017-2018 років на базі

Одеського ЦПТО пройшли визнання
неформальної освіти 72 особи. Свою
кваліфікацію «кухар» підтверджували
не тільки громадяни, які мешкають на
Одещині, а й жителі інших регіонів
країни.
Після завершення визнання всі
учасники отримали Свідоцтва про
присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за
професією «кухар» (далі – Свідоцтво).
Хочеться навести приклад, як люди
з великим досвідом роботи змогли
реалізувати свої знання і вміння після
підтвердження результатів неформального навчання.
Марина А. і Надія Х. довгий час працювали кухонними працівниками у
Петрівському державному аграрному
технікумі (Лиманський район). Коли

у них виникла нагода підтвердити
кваліфікацію кухаря та отримати
Свідоцтво, підприємство, на якому
вони працювали довгий час, нарешті
змогло влаштувати їх на роботу за
професією «кухар» 3-го розряду.
Валентина К. та Олена Щ.
(Ізмаїльський район) також отримали
Свідоцтво за професією «кухар» 3-го
розряду та були прийняті за даною
професією у ДНЗ № 5 «Гвоздичка»
та ДНЗ № 23 «Веселка», де попередньо працювали на інших посадах, а
Тетяна Т. продовжує працювати майстром виробничого навчання в ДНЗ
«Ізмаїльський центр професійнотехнічної освіти» після того, як
підтвердила свою кваліфікацію «кухар» на більш високий 5-й розряд.
Одеський обласний центр
зайнятості

14

Історія та люди

№ (12) 2 0 2 ,
г р у д е н ь 2 018

Віра Холодна – королева німого кіно
Віра Василівна Холодна (у дівоцтві – Левченко; 5 серпня 1893 року,
Полтава – 16 лютого 1919 року,
Одеса) – видатна українська кіноакторка епохи німого кіно.
Віра Левченко народилася 5 серпня 1893 року (за іншими даними – 9
серпня того ж року) в українському
місті Полтава, що на той час входило до складу однойменної губернії
Російської імперії. Її батько, Василь
Андрійович Левченко, був корінним полтавцем, закінчив словесне
відділення Імператорського Московського університету й працював
педагогом у рідному місті, а мати
навчалася в Олександро-Маріїнському інституті шляхетних дівчат.
Після смерті дідуся Віри сім’я переїхала до Москви. Там майбутня
акторка поступила у балетне училище Великого театру. Однак згодом Віра була вимушена залишити
балет через наполягання бабусі,
яка була проти такого заняття внучки. Дівчина продовжила вчитися

у гімназії. Щоправда, згодом юна
Левченко все ж вирішила стати акторкою. Багато у чому на неї справив враження приїзд у 1908 році у
Москву з Санкт-Петербурга однієї
з найпопулярніших тоді актрис Віри
Коміссаржевської.
На випускному вечорі гімназії
1910 року Віра Левченко познайомилася з Володимиром Холодним.
Згодом вони покохали одне одного,
а вже незабаром одружилися, незважаючи на те, що члени обох сімей
були проти раннього шлюбу. 1912
року у молодих народилася донька,
яку назвали Євгенією. Під час пологів лікарі попередили подружжя,
що народження другої дитини може
бути небезпечним для життя Віри.
Саме тому вони вирішили вдочерити ще одну дівчинку. Під час
Першої світової війни Володимир
Холодний пішов воювати на фронт.
У той же час його дружина Віра розпочала свою кар’єру у кінематографі, де здобула велику популярність.
Восени 1914 року у фірму «Тіман
і Рейнгард», яка випускала популярні картини під спільною назвою
«Російська золота серія», прийшла
молода актриса. Режисер та сценарист Володимир Гардін зняв її в
«Анні Кареніній», в масовці на балу,
та в епізоді в ролі няні. Гардіна здивувала і зачарувала її краса. Але як
не хотілося йому спробувати Віру в
справжній ролі, Тіман сказав: «Нам
потрібні не красуні, а актриси». Через півроку він пожалкував про свої
слова – Віра Холодна стала королевою німого кіно.
«Відкрив» актрису для кіно Євген

Бауер, знявши її в головній ролі у
фільмі «Гімн торжеству кохання»
на фірмі Ханжонкова. Ще під час
зйомок фільму Ханжонков підписав контракт з Вірою на три роки,
проявивши комерційну передбачливість, чим не переставав згодом
гордитися. Сам Бауер говорив: «Я
знайшов скарб». Вихід картини став
сенсацією для глядача, вже пересиченого подібними історіями. Фільм
дивилися по п’ять, а то і більше разів. Фільми з Вірою Холодною рекламувалися ще до початку зйомок,
тому що глядач йшов дивитися саме
на актрису.
Заради того, щоб подивитися на
неї, люди займали величезні черги.
У Харкові, наприклад, під час стовпотворіння у кінотеатрі «Ампір»

були розбиті всі вікна, двері зірвані
з одвірків, і для того, щоб утихомирити юрбу, котра штурмувала глядацьку залу, був викликаний загін
кінних драгунів. І подібний ажіотаж
відбувався по всій країні.
Гра Віри не пройшла непоміченою і серед театральних кумирів.
Костянтин Станіславський запропонував Вірі Холодній роль Катерини
в «Грозі» Островського і запросив
її вступити до трупи художнього
театру. Для неї це було справжнім
визнанням таланту не умовного, заснованого на красивих фотографіях,
а артистичного, справжнього. І все
ж таки вона не змогла відмовитися
від кіно, навіть розуміючи, що, ставши театральною актрисою, реалізує творчий потенціал незрівнянно

Українці у В’єтнамі

В’єтнам (в’єтн. Việt Nam), Соціалістична
Республіка В’єтнам (в’єтн. Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam) – країна в південно-східній Азії, на узбережжі Південно-Китайського
моря, межує на півночі з Китаєм, на півдні
та заході з Камбоджею і Лаосом; омивається
Південно-Китайським морем (затока Тонкін).
Площа країни становить 329 560 кв. км; населення – біля 90,4 млн осіб (2012). Столиця –
Ханой.
Географія
Територія В’єтнаму видовжена в меридіональному напрямі (відстань між крайніми
північною і південною точками – біля 1750
км), а в широтному напрямі її протяжність
становить від 616 км на півночі (від Монгкая
до в’єтнамсько-лаоського кордону) до 46,5
км в центральній частині (в області Чунгбо).
Довжина берегової лінії, що нагадує букву S,
становить 3260 км. Розташування В’єтнаму
на стику декількох природних зон, а також наявність древньої геологічної структури визначають різноманітність його природних умов.
Історія
У середині ХІХ ст. В’єтнам був захоплений
Францією та став частиною французьких
колоніальних володінь в Індокитаї, японські
війська були виведені в 1945 році. Французи зазнали поразки при Діен Б’єн Фу в 1954
році. За Женевською конвенцією в тому ж
році країна була розділена по 17-й паралелі
на дві окремі держави: Північний і Південний
В’єтнам. На початку 1960-х років почалася
В’єтнамська війна, що завершилася у 1976
році створенням Соціалістичної Республіки
В’єтнам. У 1978 році – війна з Камбоджею, у

1979-му – прикордонний конфлікт з Китаєм.
Економічна криза призвела до появи тисяч
в’єтнамських піратів, що грабували на морі.
Мирна угода з Камбоджею підписана в 1991
році. З 1986 року країна проводить політику
«оновлення», націлену на економічний розвиток, залучення іноземних інвестицій та ринкові реформи. Відносини зі США повністю
нормалізувалися, активно діють посольства та

Міжнародні летовища – Ханой, Хошимін,
Дананг.
Валюта
Національною валютою В’єтнаму є донг.
Він є за вартістю однією з найменших валют у
світі. Донг позначається як VND або D. Донг
формально рівний 10 хао і 100 су, але ці дрібні в’єтнамські гроші не випускаються. Донг
є неконвертованою валютою. У жовтні 2007

торговельні представництва США у В’єтнамі
та В’єтнаму у США.
Економіка
В’єтнам – аграрна країна з промисловістю,
що розвивається. На початку XXI ст. сільське
господарство залишається головною галуззю
економіки В’єтнаму, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Основні сфери промисловості: харчова, легка, машинобудівна,
гірнича, цементна, хімічних добрив, нафтова
та ін. Провідну роль в промисловості відіграють міста Ханой і Хошимін. Швидко розвивається цивільна авіація, яка обслуговує понад
15 внутрішніх ліній. Компанія «В’єтнам
ейрлайнз» обслуговує і міжнародні лінії.

року уряд В’єтнаму ухвалив план поступового перетворення його в конвертовану валюту і
проголосив курс на дедоларизацію економіки
В’єтнаму і всієї фінансової сфери. Заходи з
втілення цього плану в короткостроковій перспективі відбиваються на в’єтнамській валюті
по-різному. На червень 2008 року В’єтнам мав
держрезерв в іноземній валюті у розмірі $20,7
млрд. Готівка у В’єтнамі випускається в банкнотах і монетах. Банкноти використовуються
значно частіше, ніж монети, у порівнянні,
наприклад, з Україною. Використання банківських карток для розрахунку в торгових точках поширене мало, поки що домінує готівка.
Українська громада

більше.
З комерційних міркувань фірма
Ханжонкова переїжджає до Одеси.
Віра розлучається з сім’єю і продовжує зніматися. Зйомки заповнюють
увесь її час. Глядачі вимагають нових і нових робіт. Популярність стає
фантастичною.
Восьмого лютого 1919 року Віра
Холодна виступала на концерті на
користь фонду професійного союзу театральних художників міста
Одеси. Ще до початку концерту її
почав бити озноб. Після концерту
вона злягла. Лікар поставив діагноз
«іспанка», особлива форма грипу. 16
(3) лютого 1919 року Віра Холодна
померла.
Проте це офіційна версія, до якої є
багато запитань, наприклад з огляду
на несхожість симптомів, які викликає «іспанка» та тих, які спостерігалися у Холодної. Нині покійний
директор Одеського музею кіно Вадим Костроменко у передачі телеканалу «ГРАД» навів факти, що Віру
Холодну отруїли. Більшовики, шантажуючи актрису життям близьких
їй людей, втягнули її у свої брудні
політичні інтриги, а потім прибрали
як небажаного свідка.
Через три дні після смерті кінодіви на екрани вийшла кінохроніка
П. Чардиніна «Похорон Віри Холодної». Незабаром зник останній
земний слід цієї загадкової жінки: у
1931 році одеський Перший християнський цвинтар, де її поховали,
було перетворено на парк Ілліча (зараз це Преображенський парк).
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

У В’єтнамі проживають приблизно 2000
українців, з них 140 перебувають на
консульському обліку. Більшість із українців мешкають у курортних містах, як-от
Муйне, Нячанг, Дананг, а також Ханой та Хошимін.
«Організацій громада не має, але українці
тримаються разом, – говорить перший секретар з консульських питань посольства Денис
Михайлюк. – Спільно святкуємо національні
свята, живемо великою родиною. Культурного центру ми не маємо. У нас невелике Посольство. Але кожен може розраховувати на
допомогу і Посольство також може розраховувати на сприяння співвітчизників».
«Я живу у місті Хошимін, – розповідає
Олена Дегтяр, яка навчає англійській мові
в’єтнамських дітей. – Тут мені ще не доводилося зустрічатися з великою кількістю українців-експатів. Групи у Facebook на кшалт
«Українці у В’єтнамі» немає. З моїх знайомих
двоє – вчителі англійської мови, один – співробітник туристичної компанії. Моє коло знайомств скоріш можна назвати інтернаціональним, ніж українським. З моїх знайомих ніхто
назавжди залишатися не планує. Комусь потрібно заробити грошей, комусь хочеться бути
якнайдалі від українських проблем. Хтось насолоджується кліматом, де не потрібне зимове
взуття.
Дехто з в’єтнамців вчився у наших містах,
тому щось про нашу країну вони знають. Але,
на жаль, з географією та геополітикою у більшості не дуже…».
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви

відставати від рук. Підсушуємо
або підсмажуємо ядра горішків.
Формуємо з тіста колобки, ледь
подовживши їх з одного боку.
Закладаємо всередину кожного по
одному горішку (ядра). Викладаємо
на деко, застелене пергаментним
папером. Випікаємо 30 хвилин при
температурі 200 градусів. Кураб’є
має покритися рум’яною скоринкою. Після приготування печиву
потрібно дати «відпочити» на деко.
Так кураб’є збереже форму і не
зламається.
shefkuhar.com.ua

Стародавні бальзами для вашого здоров’я

Усі бальзами є унікальними й мають
велику цілющу силу. Старовинні рецепти бальзамів допоможуть вам завжди відчувати себе на всі сто!
Бальзам «Дев’ять сил»
Використовують по 20 мл уранці та
ввечері для загального оздоровлення. У
його складі містяться: спиртові витяжки із суміші подрібнених лікувальних
засобів – оман, гвоздика, насіння кропу, анісу, кмину, лаванди, чебрецю, материнки, кардамону, мускатний горіх,
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М’ясні рулетики зі свинини

Печиво Кураб’є
Інгредієнти:
борошно – 5 ст.;
масло – 500 г;
цукрова пудра – 2 ст.;
ванілін;
ядра горіхів – за смаком.
Приготування. Масло вершкове
викладаємо з холодильника на 3-4
години, щоб воно розм’якло при
кімнатній температурі.
За допомогою ручного міксера
або віночка змішуємо вершкове
масло з цукровою пудрою. З приводу застосування техніки побутують різні думки. Одні вважають,
що краще використовувати міксер,
інші – що тісто треба робити вручну. Тому робіть, як вам зручно.
Збиваємо
до
утворення
однорідної структури тіста. Поступово всипаємо (вже просіяне)
борошно, додаємо дрібку ваніліну і
перемішуємо. Вимішуємо тісто до
однорідної консистенції. Борошна може піти менше або більше
від зазначеної нами норми. Тісто
повинне вийти м’яким, легко
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плоди шипшини, м’ята. Усі сухі компоненти з’єднати у рівних пропорціях.
Настоювати впродовж двох-трьох
тижнів із розрахунку 100 г збору на літр
горілки. Процідити й додати до смаку вишневий, яблучний, полуничний
соки, мед і декілька крапель лимонної
ефірної олії.
Бальзам «Рецепт молодості»
Цей унікальний рецепт створено дуже
багато років тому. На основі рослини
вербени (сприяє омолодженню й оздоровленню). Крім вербени, використано плоди мускату, сік смородини, мед.
Усе це з’єднати в однаковій кількості,
меду можна додати трішки більше. Настоювати на коньяку впродовж 15 днів.
Процідити, довести до 45-градусного розчину і розлити в темні пляшки.
Вживати по 20 мл вранці та перед сном.
glife.com.ua

Інгредієнти:
свинина (вирізка) – 0,5 кг;
цибуля ріпчаста – 1 шт.;
морква – 1 шт.;
перець болгарський – 1 шт.;
сіль і спеції – за смаком;
масло рослинне – на око.
Приготування. Спочатку підготуємо
начинку. Цибулину ріжемо кубиками і
обсмажуємо на олії кілька хвилин. Потім
додаємо моркву, натерту на тертці. Коли морква буде майже готова, необхідно додати болгарський перець, нарізаний кубиками. Через
1-2 хв. овочі можна залишити холонути. Тепер
підготуємо м’ясо. Свинину ріжемо на шматки товщиною приблизно трохи менше одного
сантиметра і відбиваємо з двох сторін молотком для м’яса, намагаючись зробити шар максимально тонким. Це зручніше робити через
целофановий пакетик, щоб уникнути зайвих
бризок.
Потім кожен шматочок посипаємо сіллю і
спеціями. Зверху розкладаємо начинку, намагаючись розподілити її ближче до краю.
Згортаємо м’ясо в рулетики і складаємо в

змащену маслом форму для запікання.
Зверху м’ясо посипаємо паприкою і
викладаємо начинку, що залишилася.
Накриваємо форму харчовою фольгою і
відправляємо в духовку, розігріту до 200
градусів. Через 30 хв. знімаємо фольгу і
готуємо рулетки ще приблизно 20 хв. Подаємо

з будь-яким гарніром або як самостійну страву.
Можна подавати з овочами, поливши рулетики нещодавно утвореним соком. Всередині рулетки виходять соковитими, а м’ясо – м’яким.
Приємного смаку!
shefkuhar.com.ua

Човники з м’ясом

Інгредієнти:
1 кг картоплі;
1 велика цибулина;
400 г м’яса;
3-4 шт. солоних огірків;
1 яйце;
500 г листкового тіста;
50 г твердого сиру (не обов’язково).
Приготування. Приготування. Відваріть
картоплю і зробіть пюре. Потім поріжте м’ясо
на шматочки. Цибулю наріжте півкільцями.
Далі м’ясо обсмажте на сильному вогні,
постійно перемішуючи 3 хв. Потім покладіть
цибулю, перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 10 хв. Далі відкрийте
кришку і випаровуйте сік 4 хв. на середньому
вогні. Поріжте солоні огірки півкільцями або
соломкою. Даного інгредієнта можна взяти
побільше. Тепер розділіть розморожене тісто
на 4 частини і розкачайте. Краї отриманого
прямокутника повинні бути трохи тоншими за
середину. Далі покладіть в центр пару столових ложок (з гіркою) пюре і обсмаженого

м’яса, а також порізані огірки. А з боків
зробіть поздовжні розрізи. І загорніть кожен
бік по черзі, щоб був розріз в центрі. Надайте човникам відповідної форми, защепніть
боки. Потім покладіть все на деко і змастіть
збитим яйцем, також можете полити пиріжки
всередині, а центр посипати натертим сиром.
Поставте страву в духовку, прогріту до 180
градусів. Човники з листкового тіста з картоплею, м’ясом і огірочками готові. Дайте
зарум’янитися біля 25 хв. і подавайте!
shefkuhar.com.ua

Спортивні новини
«Шахтар» і «Динамо» отримали суперників у плей-офф Ліги Європи
Відбулося жеребкування наступної стадії турніру.
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16
фіналу Ліги Європи. Своїх суперників отримали донецький «Шахтар» і київське «Динамо».
«Шахтар» – «Айнтрахт»
«Олімпіакос» – «Динамо» Київ

Світоліна – друга в світі за відсотком
виграних матчів за два роки

ЛОМАЧЕНКО ПЕРЕМІГ ПЕДРАСУ ТА СТАВ ВОЛОДАРЕМ
ДВОХ ПОЯСІВ
Майже увесь бій Ломаченко контролював
ситуацію в рингу. Лише зрідка Педраса перехоплював ініціативу та мав якусь перевагу. В 11-му
раунді Ломаченко двічі відправляв опонента в
нокдаун, проте Педраса обидва рази продовжував поєдинок.
Попри це, судді доволі передбачувано віддали
перемогу українцю – 119:107, 117:109, 117:109.
Таким чином, здолавши Педрасу, Ломаченко
вперше у кар’єрі об’єднав пояси. Наразі Василь
є чемпіоном світу за версіями WBA та WBO в
легкій вазі. Цікаво, що пуерториканець став першим

суперником Василя з 2014 року, який зумів протриматися з ним увесь бій.
tsn.ua

Українка Білодід очолила рейтинг найкращих
дзюдоїсток світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна знаходиться на другому місці по відсотку виграних матчів на турнірах WTA в 2017му і 2018 роках.
За цей час Світоліна провела 122 матчі, 94 з яких виграла і в 28
– поступилася. Перемоги склали 77% від загальної кількості.
При цьому українка виграла 18 з 20 матчів на стадії півфіналів
і фіналів, а це 90%.
dt.ua

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід стала найкращою
спортсменкою у світі у ваговій
категорії до 48 кг.
Наймолодша чемпіонка світу в
історії впевнено лідирує в оновленому рейтингу Міжнародної
федерації дзюдо, маючи перевагу
в 17 пунктів перед найближчою
переслідувачкою, дзюдоїсткою з
Монголії Уранцецег Мунхбат.
Нагадаємо, в 2015 році у віці
15 років Білодід вперше виграла
Чемпіонат світу U-18, в 2016-му
захистила титул.
У 2017 році, коли їй було 17
років, вона виграла Чемпіонат

Європи серед дорослих, а вже у
віці 18 років здобула «золото» на
Чемпіонаті світу серед молоді.
Таким чином 18-річна Білодід
виграла титули Чемпіонатів світу
з дзюдо у всіх вікових категоріях.
dt.ua
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Історія появи свята
Православне церковне свято
було встановлено на честь Народження Сина Божого во плоті.
Перші згадки про нього з’явилися в IV ст., тоді ж римська Церква встановила офіційну дату
торжества – 25 грудня. Головним джерелом Різдва прийнято
вважати свято Богоявлення, що
до IV ст. відзначалося в один
день з Боговтіленням. Пізніше
ці два святі дні були розділені,
а дату офіційно Різдва – перенесено. Свято Різдва Христового довгий час у православних
вважалося другою найбільшою
подією після Великодня. Нині
його нерідко називають «матір’ю всіх свят». Значення цього
свята настільки велике, що навіть нове літочислення прийнято вважати саме від дати Різдва.
Символи Різдва
Як і інші святкові події, Різдво
Христове має свої давні традиції
і певні символи. Щорічно, в переддень урочистості, в кожному
будинку прикрашають ялинку, а
діти з нетерпінням чекають на
казкові дива та подарунки. Усі
атрибути, які супроводжують це
свято, мають у собі особливий
сенс, про який багато хто навіть
не замислюється.
Що означають різдвяні символи і якими вони бувають?
Ялинка
Ошатне дерево вважається одним із найголовніших символів
свята. Традиція прикрашання
дерев бере свій початок ще в
давнину. Вічнозелені дерева

здавна були символами нового
життя. Їхні гілки прикрашали
свіжими фруктами і квітами,
таким чином віддаючи данину
богам.
Вінок
Різдвяний вінок – одна з головних домашніх прикрас, якою
прикрашають святковий стіл і
вхідні двері. Цей вінок з ялинових гілок у багатьох країнах називається «адвент» і є головним
символом очікування майбутньої події.
Віфлеємська зірка
Яскрава зірка привела волхвів
до Віфлеємської печери, тому
вона є одним з головних символів різдвяних свят. Віфлеємська
зірка вінчає ошатну ялинку і
знаходиться над дитиною в яслах. Незмінна супутниця Різдва використовується у вигляді

прикраси не тільки на ялинці,
але і для декорування святкової
трапези.
Частування
Святкова трапеза не обходиться без символічного частування.
Різдвяні страви ставлять на білу
скатертину, а на вікнах неодмінно запалюють свічки, які оберігають всіх членів сім’ї і наповнюють житло м’яким світлом і
теплом. За давньою традицією
святкова трапеза повинна складатися з дванадцяти страв, кожна з яких має свій особливий
сенс.
Подарунки
Волхви принесли дари новонародженому Христу. Золото
символізувало царський дар,
ладан – дар Бога, а смирна –
спокутну жертву. Ця давня традиція стала основою головного

символу свята – подарунка. На
Різдво всім прийнято дарувати
подарунки: дітям, дорослим,
близьким родичам і всім членам
родини.
Різдвяні Святки
Дванадцять днів після Різдва
і до Водохресного святвечора
вважаються святими і називаються Святками. У ці дні прийнято святкувати і веселитися.
Перші дні необхідно присвятити своїй сім’ї, близьким та друзям. У цей час всі ходять один
до одного в гості, дарують подарунки, допомагають бідним і
нужденним.
Особлива увага приділялася
святочній трапезі. Обов’язково
готувалась непарна кількість
страв, серед яких мали бути:
кутя, вівсяний кисіль, млинці
і горіхове печиво. Інші страви господині готували на свій
смак: пекли пироги, готували
холодець, робили м’ятні кульки
з солодких крихт. На столі повинні бути додаткове столове
приладдя для всіх членів сім’ї,
які пішли в інший світ протягом
минулого року.
На вулицях проходили народні гуляння, по хатах ходили ряджені. Святочні колядки і ворожіння – найвеселіші і найбільш
пам’ятні події свят. Колядування – особлива традиція Святок,
яка зберігається і донині. Діти
і молодь ходить по домівках і
виконує колядки, за які отримує
різні частування та подарунки.
novij-rik.top

КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Приміщення в театрі, кінотеатрі, будинку культури і т. ін. біля
глядацької зали, призначене для перебування глядачів перед початком вистави, сеансу та для відпочинку під час перерви, антракту. 4. Невеличке веслове судно в Туреччині. 6. ...-таки. 7. Місто
в Криму. 9. Орган керування військами в частинах, з’єднаннях та об’єднаннях усіх видів збройних сил. 13. Нижній... (місто в Росії, адміністративний центр Гірничозаводського управлінського
округу Свердловської області). 14. Настінний свічник або держак для лампи. 15. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 16. Міфічний князь, легендарний засновник династії Рюриковичів. 17. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини,
морді тварини. 18. Автоматична телефонна станція. 19. Бог у давніх слов’ян. 20. Райцентр у Чернігівської області, на березі однойменної ріки. 23. Потомство рослинного або тваринного організму,
яке утворюється внаслідок вегетативного розмноження чи способом нестатевого поділу клітини.
25. Національна релігія тибетців. 26. Пісня у стилі етно-поп, яку на 54-му Пісенному конкурсі
Євробачення 2009 року в Москві виконала представниця від Росії українська співачка Анастасія
Приходько. 27. Огороджений канатом квадратний майданчик на помості, де провадяться змагання
з боксу, реслінгу та ін. видів єдиноборств.
За вертикаллю:
2. Онтарійська хокейна ліга (одна з трьох головних юніорських хокейних ліг, що входять до
структури Канадської хокейної ліги). 3. За Біблією, перша жінка, дружина Адама, створена Богом
з адамового ребра. 4. Готівка. 5. Те, що їдять і п’ють; харчі. 7. Те саме, що якобінство. 8. Суб’єкт Російської Федерації, який входить до складу Приволзького федерального округу. 10. І CNN, і ICTV.
11. Великий ділок, комерсант, підприємець. 12. Предмет або кілька предметів, загорнутих в один
пакет. 21. Період, докорінно відмінний від попереднього. 22. Розділовий сполучник. 23. Китайська
Народна Республіка. 24. Організація Об’єднаних Націй.

ГОРОСКОП
на січень 2019 року

Овен. Початок року для Овнів стане досить
напруженим та діяльним етапом. У першій
декаді січня очікуються колосальні обсяги
завдань в сфері кар’єри і бізнесу. У цей час
важливо дотримуватися здорового способу
життя, щоб перебувати у фізичному тонусі
та емоційній рівновазі.
Телець. Для цього знака наступає клопітний
і тим не менше цілком сприятливий період.
На початку січня Тільцям варто зайнятися
збільшенням сфери власного впливу. Щоправда, періодично їх може відволікати суєта,
пов’язана зі службовими поїздками та оформленням документації.
Близнюки. Близнюкам вдасться відшукати
золоту середину між рутинними обов’язками
і радощами життя. У першій половині місяця
загальну картину можуть зіпсувати конфліктні
ситуації, пов’язані з фінансовими питаннями
або вашими особистими принципами.
Рак. У січні Ракам потрібно мобілізувати
всі свої ресурси для досягнення бажаного. Благо, ви встигли відпочити і набратися сил. Перша декада місяця виявиться
вельми неоднозначною. На вас очікують
непогані можливості, але при цьому
зберігаються великі ризики переоцінити
власний потенціал.
Лев. Леви вступають в активну трудову
фазу: саме тому особливу увагу на початку місяця слід приділити своєму здоров’ю.
Постарайтеся перенести нетермінові
поїздки і непріоритетні справи на більш
відповідний час.
Діва. Січень стане для вас одним з найбільш
вдалих періодів 2019 року. Протягом
усього місяця очікуються цікаві поїздки,
нетривіальні знайомства, покращаться
взаємини з близькими і коханими. А усі починання матимуть благополучне закінчення
завдяки сприянню фортуни.
Терези. Хороший період очікує представників
знака Терези. У першій декаді місяця
намічаються позитивні тенденції в сфері
любовних і сімейних відносин. Ви зможете
прийти до повного взаєморозуміння і гармонії
з родичами і коханими. Головне – проявляти
турботу і терпіння до близького оточення.
Скорпіон. Для цього знака січень стане
динамічним і трохи метушливим. Вже на
самому початку місяця на ваших плечах
опиниться безліч обов’язків, пов’язаних з
кар’єрою. Не виключено виникнення додаткових завдань в найнесподіваніших областях.
Стрілець. У Стрільців очікується вкрай
суперечливий період. На початку січня
будьте готові до заплутаних ситуацій, існує
ймовірність відкритого протистояння. Зірки
обіцяють вам безліч складних поїздок. У цей
же час зростає рівень травматизму, тому особливу обережність слід проявити водіям.
Козеріг. Козерогам доведеться похвилюватися
на початку січня. Негаразди нагрянуть
несподівано і скоріш за все будуть пов’язані з
хворобою близьких людей, а може, ви і самі
опинитеся на лікарняному ліжку. Святковий
настрій зіпсується, але ненадовго.
Водолій. Перший тиждень місяця виявиться
сприятливим часом для зміцнення відносин
з обранцем. Деякі Водолії вирішать розлучитися, і це вірне рішення, якщо ви давно готувалися до такого повороту подій.
Самотніх людей очікують короткочасні, але
від цього не менш приємні знайомства романтичного характеру.
Риби. У Риб почнеться досить продуктивний, але при цьому не дуже витратний, з огляду на енергетичні ресурси,
етап. У першій декаді січня слід очікувати
інтенсивну взаємодію з однодумцями
і покровителями. Проте вас навряд чи
підтримають рідні та кохані.

Відповіді до кросворду:
За горизонталлю:
1. Фойє. 4. Каїк. 6. Все. 7. Ялта. 9. Штаб. 13. Тагіл. 14. Бра. 15. Еон. 16. Рюрик. 17. Ніс. 18. Атс. 19. Троян. 20.
Мена. 23. Клон. 25. Бон. 26. Мамо. 27. Ринг.
За вертикаллю:
2. Охл. 3. Єва. 4. Кеш. 5. Їжа. 7. Якобінізм. 8. Татарстан. 10. Телеканал. 11. Бізнесмен. 12. Згорток. 21. Ера. 22.
Або. 23. Кнр. 24. Оон.
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