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Шановний пане Голово, 
шановні глави держав, 
урядів, пані та панове!

Пора прокинутись!
Це – заклик Генерально-

го секретаря ООН, шанов-
ного пана Гутерріша, до 
світових лідерів, до нас із 
вами напередодні Асам-
блеї. Для мене цей заклик 
особливий.

Для мене кожна ніч пе-
ред Генасамблеєю ООН – 
це безсонна ніч…

Пора прокинутись?
Без лестощів і лукавства 

можу сказати: Україна зро-
била це давно, відтоді – не 
засинала. Не засинала, 
коли пережила Голодомор, 
Бабин Яр. Не засинала, 
коли весь світ пережив дві 
війни, Голокост, втратив 
100 мільйонів людей. Це 
була ціна за усвідомлення 
людством саме того, що 
всі народи, всі країни рів-
ні, а всі конфлікти треба 
вирішувати діалогами й 
тільки діалогами, а не тан-
ками. З вірою в це у 1945 
році Україна стала одні-
єю з держав – засновниць 
ООН. Сьогодні вони були 
б шоковані, побачивши 
в темі Генасамблеї слова 
«забезпечити права всіх 
народів». Я впевнений, 
вони б сказали: «А що ж 
ви робили всі ці 76 років?»

Відповідь дав COVID-19. 

Ми грали у рівність, ми 
грали у єдність, де одна 
справа – ділити спільні 
цілі, інша – спільно ділити 
вакцини. Вакцини, що да-
ють життя. Виявилося, що 
в статтях про рівність, як у 
рекламі, є зірочки й напис 
дрібним шрифтом: «Всі 
ми люди, всі ми – в одно-
му човні, але рятувальні 
шлюпки спочатку отрима-
ють пасажири 1-го класу.

Україна не чекала допо-
моги від інших. І допома-
гала іншим, не чекаючи 
подяки. Ми відправили 
в Італію своїх медиків, 
відправляли необхідні за-
соби. Україна допомага-
ла всім, хто потребував 
цього, у той час, коли світ 
забув, що пандемія – не 
назавжди, і всі держави ко-
лись знову зберуться тут. 
Але як вони тепер будуть 
дивитись одна одній в очі? 
Україні не соромно.

Вона має право сказати: 
хочемо оживити ООН. 
Для початку треба ожи-
вити її Статут. Це не ре-
комендації, які можна 
виконувати за бажан-
ням. Ви не знайдете там 
слів «Кожен сам за себе». 
І тоді світу не довелось би 
визнавати, що він прова-
лив іспит на ковід, іспит 
на єдність. І ховати очі у 
20-річчя Дурбанської 

декларації ООН про 
ліквідацію всіх форм ра-
сової дискримінації. Хто 
міг уявити, що колись зна-
ряддям для дискримінації 
стануть саме ліки? У кон-
тексті постійних розмов 
про світову продовольчу 
кризу цікаво: невже колись 
ми так само будемо ділити 
між собою хліб та воду?!...

Прокидаємось? Хочеть-
ся вірити.

Бо COVID-19 не подо-
лано остаточно. І глобаль-
ний план вакцинації від 
нас нікуди не втік. Плюс 
– гарантії, що у світі не 
буде нових вірусів, такі ж 
«міцні», як гарантії безпе-
ки Будапештського мемо-
рандуму...

Під час робочого візи-
ту до США Президент 
України провів зустріч з 
президентом 76-ї сесії Ге-
неральної Асамблеї ООН, 
Міністром закордонних 
справ Мальдівської Рес-
публіки Абдуллою Ша-
хідом, з Генеральним се-
кретарем НАТО Єнсом 
Столтенбергом; мав роз-
мову з президентом кор-
порації Microsoft Бредом 
Смітом. Володимир Зе-
ленський також обмінявся 
думками з Президентом 
Турецької Республіки Ре-
джепом Таїпом Ердоганом 
та Президентом Європей-
ської комісії Урсулою фон 
дер Ляєн.

У Нью-Йорку Глава на-
шої держави мав бесіду з 
Генеральним секретарем 
Організації Об’єднаних 
Націй Антоніу Гутер-
рішем та з Прем’єр-мі-
ністром Великої Брита-
нії Борисом Джонсоном. 
Крім того, Володимир 
Зеленський зустрівся з 
представниками бізнесу 
та потенційними інвес-
торами (American Jewish 
Committee).
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Відбулася зустріч Голови ДМС України 
Максима Соколюка з експертами із Вели-
кої Британії, які представляють Паспорт-
ну службу Її Королівської Величності.

Захід відбувся в рамках візиту британ-
ських експертів до України з метою об-
говорення візових та ряду інших питань, 
що стосуються міграційної сфери.

Під час зустрічі британські експерти 
відвідали Центр обслуговування гро-
мадян «Паспортний сервіс», де ознайо-
милися з процедурами оформлення та 
видачі паспортних документів для укра-
їнських громадян, а також документів 
для іноземців, які легально перебувають 
на території України з тимчасовою або 
постійною метою.

Іноземним гостям було презентовано 
основні досягнення України з питань 
безпеки документів, здійснення проце-
дур ідентифікації та верифікації, надання 
швидких і якісних адміністративних та 
цифрових послуг для громадян України 

і іноземців.
Британські експерти позитивно та 

високо оцінили здобутки України та 
перспективи розвитку двосторонньої 
співпраці з міграційних питань.

Цьогоріч ключовою спікеркою на-
ціональної розмови про медіа на 
National Media Talk 2021 стала Елла 
Лібанова, директорка Інституту демо-
графії та соціальних досліджень іме-
ні М. В. Птухи НАН України, доктор 
економічних наук, професор, академік 
НАН України, яка розповіла про те, як 
змінювалося за 30 років незалежності 
українське суспільство. Пропонуємо 
цей виступ читачам газети «Мігра-
ція». 

Ми сьогодні переживаємо часи дуже 
серйозної інформаційної прогалини. 
Єдиним надійним джерелом інформації 
про суспільство є перепис населення. 
Перший і єдиний такий захід в Україні 
відбувся 20 років тому. Нині немає ін-
формації навіть про те, скільки людей 

живе в Україні. Я вже не кажу про склад 
населення, а ще більше – про розміщен-
ня територіями. 

Початок, 
продовження на стор. 12
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Пошук людей, зниклих 
безвісти під час збройних 

конфліктів...
Благодійна допомога

Міграційна служба 
Житомирської області: 

результати...
Впевнена перемога

Виступ Президента України Володимира 
Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії 

Генеральної Асамблеї ООН

Відбулася зустріч Голови ДМС з британськими 
експертами

Академік Елла Лібанова: «Міграція українців 
до Європи приносить позитивні зміни, навіть 

опосередковано»
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З нагоди Дня рятівника 
України Президент Воло-
димир Зеленський вручив 
державні нагороди пра-
цівникам Держслужби з 
надзвичайних ситуацій під 
час урочистостей в Марі-
їнському палаці. Нагороди 
також отримали лауреати 
Всеукраїнської акції «Ге-
рой-рятувальник року».

У заході взяли участь 
Міністр внутрішніх справ 
Денис Монастирський, 
очільник ДСНС Микола 
Чечоткін, командувач На-
цгвардії Микола Балан, 
Глава ДМС Максим Со-
калюк та Глава Нацполіції 
Ігор Клименко. 

За словами Президента, 

надійне плече працівни-
ків ДСНС відчувають як в 
Україні, так і за її межами.

«…Під час пожеж у Гре-
ції й Туреччині. І під час 
повені на Закарпатті. Під 
завалами шахт українсько-
го Донбасу. Під час поже-
жі в Чорнобильській зоні, 
пожеж на Луганщині. На 
заході України, на Жито-
мирщині та в Дніпрі. В 
Ізраїлі, Чорногорії, Поль-
щі та, звісно, у Грузії», – 
сказав Володимир Зелен-
ський.

Глава держави наголосив, 

що пожежники, рятуваль-
ники, сапери, пілоти ря-
тувальної авіації – це 
справжні герої сьогодення, 
які здійснюють подвиги 
в реальному житті, а не в 
голлівудському кіно.

Також Глава держави 
вручив нагороди «Ге-
рой-рятувальник року». 
Ними відзначають пере-
січних громадян, які про-
явили мужність і героїзм 
під час порятунку людей, 
майна, ліквідації пожеж, 
аварій, надзвичайних си-
туацій, стихійного лиха.

Зокрема, лауреатами пре-
мії цьогоріч стали:

- медична сестра ліку-
вально-діагностичного 

центру «Добробут» Оле-
на Бендик, яка врятувала 
життя чоловіка, котрий 
знепритомнів у вагоні по-
їзда «Ніжин – Київ»;

- підприємець Річард 
Горда, який за допомогою 
спінінга підтягнув до бе-
рега 11-річного хлопчика, 
котрого на крижині від-
несло до середини річки;

- учень загальноосвітньої 
школи № 3 міста Перво-
майська Миколаївської об-
ласті Максим Мотуз, який 
допоміг вибратися на бе-
рег річки першокласнику, 

котрий провалився під лід;
- тракторист-машиніст 

агрофірми з міста Гуляй-
поля Запорізької області 
Сергій Тимошенко, який 
врятував двох дітей віком 
один та п’ять років під час 
пожежі в будинку;

- провідний інспектор 
відділу запобігання над-
звичайним ситуаціям Чер-
каського РУ ГУ ДСНС 
України у Черкаській об-
ласті Ірина Лисенко та 
начальник Смілянської 
пошуково-рятувальної 
групи комунальної водо-
лазно-рятувальної служби 
Черкаської обласної ради 
Віктор Терновцов, які вря-
тували жінку, що тонула;

- студентка Маріуполь-
ського професійного лі-
цею будівництва Анна 
Столярук. Дівчина вряту-
вала під час пожежі в бу-
динку своїх шістьох братів 
і сестер до приїзду пожеж-
но-рятувальних підрозді-
лів;

- учениця 7-го класу Ясі-
нянської загальноосвіт-
ньої середньої школи № 1 
І-ІІІ ступенів Рахівського 
району Закарпатської об-
ласті Тетяна Тулайдан, яка 
під час повені врятувала 
свого 7-річного брата та 
трьох сусідських дітей від 
високого рівня води, який 
на той час сягав одного 
метра;

- водій маршрутного так-
сі з міста Кривого Рогу 
Олександр Соколов. Він 
оперативно доправив до 
лікарні пасажира, у якого 
стався гіпертонічний криз;

- лікарі-анестезіологи 
відділення інтенсивної 
терапії та анестезіології 
Тернопільської обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Юрій Голінка та Сергій 
Цісарський, які під час 
відпочинку врятували від 
смерті трирічну дівчинку, 
котра тонула в басейні ак-
вапарку. Серцево-легенева 
реанімація, яку вони зро-
били, тривала біля десяти 
хвилин і була успішною;

- пенсіонерка з села До-
бряна Новоодеського ра-
йону Миколаївської об-
ласті Людмила Сіманенко, 
яка врятувала трьох сусід-
ських дітей під час поже-
жі, поки їхніх батьків не 
було вдома.
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Під час офіційної зустрі-
чі Голова Національної 
поліції України Ігор Кли-
менко та Надзвичайний і 
Повноважний Посол Ко-
ролівства Нідерланди в 
Україні пан Йоганнес де 
Мол підписали Угоду між 
Україною та Королівством 
Нідерланди про приві-
леї та імунітети офіцерів 
зв’язку, відряджених Укра-
їною до Європолу. 

Угода спрямована на 
унормування питання га-
рантій безпеки та захи-
сту українських офіцерів 
зв’язку під час виконання 
ними завдань у Європолі. 

«Ця угода є дуже важ-
ливим кроком у нашому 
подальшому співробітни-
цтві, а отже – й у спільній 
протидії транснаціональ-
ній злочинності», – зазна-
чив Голова Нацполіції Ігор 
Клименко. 

Відтак реалізація цієї уго-
ди дозволить направити 
поліцейських до Європолу 
відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22 травня 2019 року 

№ 494 «Про направлення 
офіцерів зв’язку до Євро-
пейського поліцейського 
офісу». Це забезпечить 

посилення співробітництва 
між Україною, Європолом 
та державами-членами Єв-
ропейського Союзу в запо-
біганні та боротьбі з між-
народною злочинністю в 

рамках взятих Україною 
зобов’язань у сфері євро-
пейської інтеграції.

mvs.gov.ua

Підрозділи МВС долучилися до масш-
табних навчань Служби безпеки Украї-
ни з нейтралізації ворожих диверсійних 
груп поблизу північного кордону з РФ.

За задумом СБ України, на території 
Чернігівської області перебуває умовна 
диверсійно-розвідувальна група про-
тивника, яка планує здійснити теро-
ристичні акти у прикордонних районах 
області на об’єктах, які мають важливе 
народногосподарське та оборонне зна-
чення.

«Диверсанти» здійснюють закладки 
зброї і боєприпасів, проводять рекогнос-
цирування, вивчають режим охорони і 
оборони, здійснюють умовне мінуван-
ня територій та оточення міжнародного 
пункту пропуску «Сеньківка». Дії ворога 
можуть завдати державі значних еконо-
мічних збитків і дестабілізувати суспіль-
но-політичну обстановку в прикордон-
них районах України.

Групи бойового порядку шукають 
«ДРГ». Помітивши переслідування, 
«ДРГ» намагається з боєм прорватися 
через блокпост у напрямку державного 
кордону України. Спецпризначенці сило-
вих структур затримують «ДРГ».

Так коротко можна описати такти-
ко-спеціальні навчання, які охопили Чер-
нігівську та Сумську області.

Загалом у маневрах взяли участь понад 
1,5 тис. осіб і понад 100 одиниць техніки.

Для викриття і знешкодження умовної 
«ДРГ» учасники навчань провели комп-
лекс оперативно-розшукових, контрроз-
відувальних та фільтраційних заходів.

Зрештою, спецпризначенці відпрацю-
вали успішну операцію із нейтралізації 
ворожої «ДРГ» неподалік прикордонного 
пункту пропуску.

Окрім прикордонників, у заходах бра-
ли участь підрозділи СБУ, Збройних 
сил України, Національної гвардії, Дер-
жслужби з надзвичайних ситуацій, На-
ціональної поліції, Державної служби 
спецзв’язку та захисту інформації, а та-
кож представники органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування.

Учасники тренувань відпрацювали ал-
горитми міжвідомчої взаємодії для ефек-
тивної протидії можливим терористич-
ним і диверсійним загрозам.

По завершенні навчань організатори 
проаналізували рівень виконання постав-
лених завдань та визначили напрямки 
подальшого вдосконалення протидії за-
грозам державній безпеці України.

mvs.gov.ua

«Напрямок аеромедичної системи МВС 
– один із ключових і пріоритетних. Ми 
плануємо вдосконалювати і масштабу-
вати цю систему. Наразі працює експе-
риментальний проєкт з аеромедичної 
евакуації постраждалих та транспорту-
вання анатомічних матеріалів у рамках 
Єдиного аеромедичного простору із за-
лученням повітряних суден ДСНС та 
НПУ. Сьогоднішній захід – це яскравий 
показник злагодженої роботи Авіаційної 
системи МВС та дитячої лікарні «Охмат-
дит», яка спрямована на порятунок жит-
тів», – сказала Катерина Павліченко.   

mvs.gov.ua

Начальник Департаменту кібер-
поліції Олександр Гринчак, голова 
Телекомунікаційної палати України 
Тетяна Попова та голова правління 
Асоціації правовласників та поста-
чальників контенту Наталія Клітна 
підписали відповідний меморан-
дум про співпрацю. Партнерство 
буде спрямовано на створення умов 
безпечного розвитку сфери викори-
стання інформаційних та телекому-
нікаційних систем, а також проти-
дію «піратству». Планується обмін 
інформацією, аналітичними даними 

за фактами інцидентів, пов’язаних з 
комп’ютерною безпекою та кіберзло-
чинів у контексті припинення неза-
конного використання об’єктів ав-
торського права або суміжних прав. 

mvs.gov.ua

День рятівника: Президент України вручив 
державні нагороди працівникам ДСНС

Україна та Нідерланди підписали угоду щодо імунітетів 
поліцейських офіцерів зв’язку, відряджених до Європолу

Нейтралізація «ворожих диверсійних груп» поблизу 
північного кордону з РФ – масштабні навчання у 

Чернігівській та Сумській областях

Катерина Павліченко: «Аеромедична система МВС – це про 
порятунок життів, що вдалі операції лише підтверджують» 

Кіберполіція співпрацюватиме з Телекомунікаційною палатою України 
і  Асоціацією Правовласників та постачальників контенту у сфері 

захисту інтелектуальних прав. 
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У Державній міграційній службі України

Працівники апарату ДМС, 
за участю Голови міграційної 
служби Максима Соколюка, 
провели робочу зустріч із пред-
ставниками Посольства Демо-
кратичної Соціалістичної Рес-
публіки Шрі-Ланка в Турецькій 
Республіці (за сумісництвом в 
Україні та Грузії).

Відкриваючи зустріч, Максим 
Соколюк привітав Посла Рес-
публіки Шрі-Ланка пана Моха-
меда Хассена із призначенням 
на високу посаду та висловив 
сподівання на подальшу плідну 
співпрацю.

Під час зустрічі сторони об-
говорили питання налагодження 

співпраці у сфері протидії не-
легальній міграції, зокрема 
продовження роботи з метою 
проведення консультацій для 
узгодження проекту Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Демократичної Соціа-
лістичної Республіки Шрі-Лан-
ка про реадмісію осіб.

Голова ДМС України Максим 
Соколюк зазначив, що ДМС 
завжди відкрита до співпраці та 
обміну досвідом з найкращих 
практик управління у міграцій-
ній сфері.

Учасники зустрічі домовили-
ся продовжити у подальшому 
співпрацю та обмін досвідом 
між компетентними органами 
обох країн з питань, які стосу-
ються міграційної сфери, зокре-
ма – щодо зміцнення договір-
но-правової бази між Україною 
та Республікою Шрі-Ланка.

dmsu.gov.ua

Виїзд за кордон на постійне 
місце проживання (ПМП) – це 
завжди серйозний і відпові-
дальний крок. Тож нагадаємо, 
на що варто звернути особли-
ву увагу. 

* Заява та документи для 
оформлення виїзду на ПМП 
подаються до підрозділу Дер-
жавної міграційної служби за 
зареєстрованим місцем про-
живання.

* Передбачений термін роз-
гляду заяви – до трьох місяців 
з дня подання.

* Особа, яка від’їжджає на 
ПМП, зобов’язана знятися з 
реєстрації місця проживання 
в Україні.

* Після зняття з реєстрації 
інформація про виїзд особи на 
ПМП фіксується у «внутріш-
ньому» паспорті (вноситься 
на чип ID-картки та до ЄДДР, 
а в паспорті-книжечці зразка 
1994 року проставляється спе-
ціальний штамп).

* Відмітка про виїзд на ПМП 
вноситься також у паспорт 
(паспорти) для виїзду за кор-
дон.

Важливо наступне.
* Після оформлення доку-

ментів власникові поверта-
ється паспорт громадянина 

України у формі книжечки (з 
відміткою про виїзд на ПМП) 
або ID-картка (із внесеною на 
чип інформацією).1

* «Внутрішній» паспорт не 
вилучається також і в разі 
звернення до закордонних 
дипломатичних установ 
України. Це стосується тих 
громадян, які виїхали з Укра-
їни тимчасово, але бажають 
залишитися за кордоном на 
ПМП.

* Документом, який по-
свідчує особу і підтверджує 
громадянство України під 
час постійного проживання 
за кордоном, є паспорт для 
виїзду за кордон. Тому офор-
мити «внутрішній» паспорт 
(ID-картку) особі, яка виїха-
ла на ПМП за кордон, мож-
ливо лише після її повернен-
ня на постійне проживання в 
Україну. 

Про факти порушення 
встановлених правил і вилу-
чення паспорта громадянина 
України під час оформлен-
ня документів для виїзду на 
ПМП просимо повідомляти 
ДМС України через е-сервіс 
«Приймальня електронних 
звернень громадян». 

Facebook-сторінка ДМСУ

Таку кількість документів оформлено лише 
за місяць, що минув після 23 серпня 2021 
року – дня набуття чинності Законом України 
«Про внесення змін до Закону України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус». 

Це добра нагода ще раз пригадати, що таке 
е-паспорт у застосунку «Дія» та як ним можна 
скористатися. 

1. Паспорти у застосунку «Дія» доступні 
кожному громадянинові України і мають од-
накову юридичну силу з їх фізичними анало-
гами:

- ID-карткою; 
- біометричним закордонним паспортом;
- небіометричним закордонним, виданим 

після 2015 року (саме з цього часу закордонні 
паспорти почали оформлювати із застосуван-
ням засобів ЄДДР).

2. Паспорт на території України посвідчує 
особу громадянина так само, як ID-картка чи 
закордонний паспорт (крім виїзду за кордон, 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї).

3. Завантажувати паспорт або інші докумен-
ти у смартфон не потрібно – після авторизації 
в застосунку «Дія» вони автоматично підтягу-
ються з відповідних Реєстрів.

4. Україна першою у світі надає найбільш 
повний перелік життєвих ситуацій для засто-
сування цифрового паспорта. Серед них:

- подорожі залізницею або літаком у межах 
країни; 

- здійснення банківських операцій; 
- отримання адміністративних, медичних, 

готельних, телекомунікаційних, бібліотечних 
та поштових послуг; 

- придбання у магазині товарів, які мають ві-
кові обмеження, а також підтвердження особи 
на запит поліції та правоохоронних органів.

5. Цифрову копію ID-картки можна пред’яви-
ти ДМС для оформлення закордонного 
паспорта та/або замовлення витягу з Реєстру.

6. Дійсність е-паспорта в «Дії» легко переві-
рити за допомогою іншого смартфона зі вста-
новленим застосунком – через унікальний 
QR-код, який оновлюється кожні три хвилини.

7. У «Дії» разом з іншою інформацією, яка 
міститься на візуальній частині ID-картки або 
закордонного паспорта, відображається також 
адреса зареєстрованого місця проживання 
(відповідно до відомостей, внесених у ЄДДР).

8. Функціонал шерингу е-паспортів фактич-
но заміняє ксерокси та сканери, завдяки чому 
цифрова копія ID-картки або закордонного 
паспорта потрапляє зі смартфона відразу в си-
стему запитувача.

Якщо е-паспорти в «Дії» з якихось причин 
не приймають, Мінцифра радить звертатися 
до Служби підтримки «Дії», яка працює 24/7. 
Там вам обов’язково нададуть необхідну до-
помогу. 

Наразі все більше українців переконують-
ся, що цифровий паспорт – це легко, сучасно, 
зручно і надійно. Приєднуйтесь і користуйте-
ся всіма перевагами е-паспорта! 

Facebook-сторінка ДМСУ

У тестовому режимі запущено новий електронний сервіс 
міграційної служби, за допомогою якого можна отримати 
перелік документів, необхідних для набуття громадянства 
України за народженням або за територіальним походжен-
ням. Указані підстави першими обрано для тестування, 
оскільки саме за ними українське громадянство бажають 
набути найчастіше.

Сервіс пропонує користувачу покроково надати відповіді 
на низку запитань, після чого формує перелік документів, 
які претенденту на набуття громадянства України необхід-
но подати до територіального органу або територіального 
підрозділу ДМС.

Особам, які бажають набути громадянство України за ін-
шими підставами, рекомендуємо ознайомитися з інформа-
цією, розміщеною на офіційному вебсайті ДМС України у 
розділі «Набуття громадянства України».

Нагадуємо, що е-сервіси ДМС допомагають швидко от-
римати необхідну інформацію та гарантують прозоре от-
римання послуг з оформлення документів. Загалом з по-
чатку 2021 року розділ «Електронні сервіси» офіційного 
вебсайту ДМС переглянули понад 22,8 млн разів.

dmsu.gov.ua

 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»
   ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 

                   

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

Голову ДМС України
Соколюка

Максима Юрійовича

Головного редактора
газети «Міграція»

Супруновського
Івана Петровича

Начальника ГУ ДМС України
в Одеській області

Погребняк
Олену Геннадіївну

Начальника УДМС України
в Кіровоградській області

Гончаренка
Володимира Олександровича

Начальника ГУ ДМС України
в Донецькій області

Микитенка
Євгена Вікторовича

У ДМС відбулася зустріч із представниками Посольства 
Республіки Шрі-Ланка в Турецькій Республіці (за 

сумісництвом в Україні та Грузії)

Новий е-сервіс ДМС допоможе сформувати 
перелік документів, необхідних для 

набуття громадянства за народженням чи 
територіальним походженням

Виїзд на ПМП: коротко про 
найважливіше

Міграційна служба вже оформила 2640 закордонних 
паспортів на підставі е-паспорта 
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Нараду розпочали із привітань та урочи-
стого вручення заохочувальних відзнак.

За сумлінну працю, високий професіо-
налізм та особистий внесок у реалізацію 
державної політики у сфері міграції пра-
цівників Управління нагороджено 3 по-
чесними грамотами, 5 подяками від голо-
ви Волинської обласної ради, 2 подяками 
від Луцької міської ради, 2 подяками від 
ДМС України.

Надалі Іван Войцешук проінформував 
присутніх про досягнення за напрямками 
діяльності Управління та окреслив ос-
новні проблемні питання, які потребують 
уваги.

Начальник Управління звернув увагу на 
необхідність надання якісної консульта-
тивної інформації громадянам та підви-
щення кваліфікації працівників служби 
в тому, що стосується вивчення чинного 
законодавства для покращення якості об-
слуговування громадян.

Також учасники наради заслухали ін-
формацію:

 - щодо поточного стану роботи з про-
тидії нелегальній міграції та результати 
проведення профілактичних заходів з ог-
ляду та контролю за виконанням законо-
давства в міграційній сфері під умовною 
назвою «Мігрант»;

- про результати роботи структурних та 
територіальних підрозділів Управління з 
питань паспортної роботи та громадян-
ства з територіальними громадами;

 - про процедуру розгляду заяв шукачів 
захисту.

Не залишилось поза увагою актуальне 
питання щодо протидії короновірус-
ній інфекції COVID-19, дотримання 
карантинних заходів та збільшення 
темпів вакцинації.

Підбиваючи підсумки, Іван Войце-
шук наголосив на неухильному до-
триманні комунікаційного стандарту 
спілкування працівниками міграцій-
ної служби із громадянами та суворо 
застеріг від можливих проявів коруп-
ційних діянь. 

У свою чергу голова Волинської об-
ласної ради подякував УДМС у Во-
линській області за самовіддану, від-
повідальну працю та побажав усім, в 
умовах сьогодення, міцного здоров’я.

Управління ДМСУ
 у Волинській області

У Полтавській обласній прокуратурі 
відбулася спільна координаційна нарада 

керівників правоохоронних органів Пол-
тавської області.

Міграційну службу Полтавщини 
представив начальник Сергій Шостак, 
який особисто взяв участь у роботі на-
ради та обговоренні питань порядку 
денного.

Згідно з порядком денним, темою 
обговорення був стан протидії злочин-
ності та ефективність захисту осіб від 
злочинних посягань. Під час наради 
учасниками визначено пріоритетні на-
прямки, порядок спільних дій та взає-
модію під час спільної роботи.

Управління ДМСУ
 у Полтавській області

Українці надають перевагу паспорту 
громадянина України у формі ID-картки 
та активно замінюють свої старі паспор-
ти-книжечки. Так, Нововодолазький 
селищний голова Олександр Єсін звер-
нувся до Нововодолазького сектору ГУ 
ДМС у Харківській області для оформ-
лення сучасних біометричних докумен-
тів – паспорта громадянина України у 
формі ID-картки та паспорта громадяни-
на України для виїзду за кордон.

Переваги ID-картки полягають у тому, 
що цим документом не може скориста-
тися жодна інша особа, оскільки такий 
паспорт надійно захищений від підробки 
і є одним з найкращих за якістю серед бі-
ометричних паспортів у багатьох країнах 
світу. ID-картка містить електронний 
безконтактний чип, який неможливо змі-
нити або скопіювати. ID-картка є більш 
зручною та зносостійкою, ніж паперовий 
аналог, а також технічно відповідає між-
народним вимогам до проїзних докумен-
тів.

Користування електронними послу-
гами та сервісами, які наразі активно 
впроваджуються в Україні, є доступним, 
у першу чергу, саме для власників біоме-
тричних документів. Українці обирають 
ID-картку!

ГУ ДМСУ 
у Харківській області

Внутрішній тренер Ельвіра Сулім 
провела навчання в онлайн-режимі для 
співробітників Управління ДМС у Чер-
нівецькій області на тему: «Вільне воло-
діння державною мовою при вступі на 
державну службу».

Буковинські міграційники одержали 
перелік нормативних документів, якими 

регулюється порядок проведення іспи-
ту, отримали інформацію про оновлену 
процедуру іспиту, що передбачає пись-
мові тести та усні завдання на мовлення, 
дізналися про вимоги до початкового, 
середнього та вільного рівня володіння 
державною мовою.

Довідка
16 липня 2021 року набула чинності 

норма ЗУ «Про забезпечення функціо-
нування української мови як державної», 
якою передбачено обов’язкове володіння 
державною мовою для всіх претендентів 
на посади державної служби. Успішне 
походження іспиту підтверджується сер-
тифікатом про рівень володіння держав-
ною мовою, який видає Національна ко-
місія зі стандартів державної мови.

Управління ДМСУ
 у Чернівецькій області

На початку проведення цільових про-
філактичних заходів, спрямованих на 
протидію нелегальній міграції та інших  
порушень законодавства України в мі-
граційній сфері Новоайдарський відділ 
УДМС у Луганській області виявив гро-
мадянина Лівану, та громадянина Росій-
ської Федерації які порушили термін пе-
ребування на території України.

Було складено протоколи про адміні-
стративне правопорушення  (ст. 203). 
Окрім того, відносно громадянина Ліва-
ну працівники Новоайдарського відділу 
УДМС у Луганській області прийняли 

рішення про примусове повернення в 
країну походження.

Профілактичні заходи в районі трива-
ють.

Управління ДМСУ у Луганській області

Сімейні відвідини мігра-
ційної служби вже стають 
для деяких запорізьких 
родин традиційними – 
подружжя разом зміню-
ють документи, бабусі із 
внуками переходять на 

ID-картки, а до Якимів-
ського сектору УДМС 
завітала велика і дружна 
родина Хачатрян, які ви-
ховують… трійнят!

Дванадцятирічні брати-
ки Андріанік і Арам та їх 

сестричка Леона разом з 
мамою Оленою одночас-
но оформили собі паспор-
ти для виїзду за кордон. 
Справа в тім, що батько 
трійнят є уродженцем 
Вірменії і давно прагнув 
показати дітям їх історич-
ну батьківщину. Відтепер, 
маючи на руках відповідні 
документи, уся сім’я Хача-
трян відправиться в гості 
до численної рідні з тато-
вого боку.

Трійнята пообіцяли, що 
через кілька років, зно-
ву і так само дружно, за-
вітають до міграційної 
служби вже за першими 
дорослими документами – 
ID-картками.

Управління ДМСУ у 
Запорізькій області

В Управлінні ДМС у Волинській області проведено 
розширену нараду за участі голови Волинської обласної 

ради Григорія Недопада 

Керівник міграційної служби Полтавщини взяв 
участь у нараді з питань протидії злочинності та 

ефективності захисту осіб від злочинних посягань

Україна за ID!

У Чернівцях вивчали умови проходження іспиту на 
володіння державною мовою

Результати операції «Мігрант»

Документували трійнят!

Керівниця міграційної служби Одещини 
провела лекцію для студентів ОДУВС

Начальниця Головного управління 
ДМС України в Одеській області Олена 
Погребняк провела лекцію для студен-
тів Факультету №1 та Факультету №2 
Навчально-наукового інституту права 
та кібербезпеки Одеського державного 
універститету внутрішніх справ. Лекція 
відбулася на тему «Населення в міжна-
родному праві».

Олена Погребняк розповіла та роз’яс-
нила студентам про:

• основні категорії населення в міжна-
родному праві;

• міжнародно-правові акти, що регла-
ментують положення різних категорій 
населення у міжнародному праві;

• визначення права притулку та поря-
док його надання;

Вона також охарактеризувала правове 
становище іноземців та осіб без грома-
дянства, а також осіб з подвійним грома-
дянством.

ГУ ДМСУ
 в Одеській області
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У територіальних міграційних службах України

До Управління ДМС у Житомирській 
області завітали журналісти Жито-
мирського обласного телеканалу  «Со-
юз-TV».

Начальник Управління Анатолій Фе-
дорчук надав коментар про результати 
проведення цільових профілактичних 
заходів з нагляду та контролю за ви-
конанням законодавства в міграційній 

сфері під умовною назвою «Мігрант»: 
«Відносно 29 порушників міграційно-
го законодавства прийнято рішення про 
примусове повернення за межі України, 
10 іноземців на сьогоднішній день вико-
нали це рішення – повернулися до країн 
походження. Відносно 69 порушників 
накладено адміністративні стягнення у 
вигляді штрафів на загальну суму понад 
130 тис. грн. На даний час уже стягнуто 
112 тис. Відповідно до подань поліції 55 
іноземцям заборонено в’їзд на терито-
рію України терміном на 3 роки».

Окрім того, Анатолій Федорчук роз-
повів про продовження здійснення ряду 
перевірок, зокрема у місцях концентра-
ції та збору іноземців, серед яких ринки, 
розважальні заклади, готелі для виявлен-
ня іноземців та осіб без громадянства, 
які нелегально перебувають на території 
України.

Управління ДМСУ
 у Житомирській області

В Ужгороді 16 вересня відбулося засі-
дання Комітету Верховної Ради з питань 
інтеграції України до Європейського Со-
юзу спільно з Консультативною місією 
ЄС в Україні (КМЄС). У роботі зібран-
ня взяли участь Голова Комітету Іванна 

Климпуш-Цинцадзе, Голова Консульта-
тивної місії ЄС в Україні Антті Хартікай-
нен, народні обранці, депутати обласної 
ради, дипломати. Міграційну службу 
представляв очільник обласного управ-
ління Ігор Михайлишин.

На порядок денний було винесено на-
ступні питання.

• Стан виконання Стратегії інтегрова-
ного управління кордонами та підтримка 
з боку ЄС. 

• Реформування митної системи відпо-
відно до норм ЄС: виклики та перспек-
тиви. 

• Програми транскордонного співро-
бітництва: стан реалізації, залученість 
Закарпаття.

ГУ ДМСУ
 у Закарпатській області

Міграційна служба Києва влашто-
вує перевірки дотримання іноземцями 
правил перебування в Україні. Лише на 
території одного будівельного об’єкта 
викрито 22 незаконних мігранта.

2 вересня 2021 року під час перевірки 
працівниками Управління міграційного 
контролю, протидії нелегальній мігра-
ції та реадмісії Центрального міжрегі-
онального управління ДМС у м. Києві 
та Київській області місць імовірного 
перебування неврегульованих мігран-
тів на території будівництва житлового 
комплексу у столиці було виявлено 22 
громадянина Узбекистану, Таджикис-
тану та Азербайджану, які знаходились 
в Україні без належних на те підстав і 
працювали без відповідних дозволів.

Усіх порушників притягнуто до ад-
міністративної відповідальності за 
ч. 1 ст. 203 КУпАП «Порушення іно-
земцями та особами без громадянства 
правил перебування в Україні і тран-
зитного проїзду через територію Укра-
їни», їм доведеться сплатити штрафи. 

Щодо 16-ти іноземців прийняті рішен-
ня про примусове повернення в країну 
походження із забороною подальшого 
в’їзду в Україну, ще трьох осіб поміще-
но до Пункту тимчасового перебуван-
ня іноземців та осіб без громадянства 
з метою примусового видворення з 
України. Інформацію про порушення 
порядку працевлаштування іноземців 
передано до Держпраці, проводяться 
подальші перевірки.

«Після скасування Урядом норми, 
якою регулювалися умови звільнення 
іноземців від адміністративної відпо-
відальності за порушення правил пе-
ребування в Україні під час карантину, 
гості нашої країни мусили подбати про 
врегулювання свого міграційного ста-
тусу чи покинути Україну. При цьому 
значна кількість іноземців продовжує 
ухилятися від легалізації на території 
України та порушує дозволені строки 
перебування. Така ситуація вимагає від 
нас рішучих дій, тож наразі проводять-
ся загальнодержавні профілактичні за-
ходи під умовною назвою «Мігрант», 
націлені на протидію нелегальній 
міграції і перевірку дотримання іно-
земцями та особами без громадянства 
встановлених правил перебування на 
території України. Проаналізувавши 
міграційну ситуацію у Києві та області, 
ми намітили ряд заходів, які дозволя-
ють виявляти порушників і здійснюва-
ти належний контроль за виконанням 
рішень про примусове повернення і 
видворення», - зазначив начальник 
ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській об-
ласті Вячеслав Гузь. 

Центральне міжрегіональне 
управління ДМСУ 

у м. Києві та Київській області

У Головному управлін-
ні Державної міграційної 
служби України у Львів-
ській області відбулась 
нарада керівників струк-
турних підрозділів. На ній 
було обговорено ряд робо-
чих питань та спрямовано 
координацію деяких на-
прямків служби.

Зокрема, заступник на-
чальника Володимир Фе-
дик розповів про правила 
документування паспор-
тами для виїзду за кордон 
та паспортами громадяни-
на України, що виїхали на 
постійне проживання за 
кордон та повернулися.

Потім будо здійснено 
аналіз показників у ході 
проведення профілак-
тичних заходів під час 
операції «Мігрант», що 
завершується 1 жовтня. 
Керівником Управління 
з питань імміграції, тим-
часового перебування та 
протидії нелегальній мі-
грації Іриною Росовською 
та першим заступником 
начальника ГУ ДМС у 
Львівській області Іван-
ною Іваночко поставлені 
пріоритетні завдання ке-
рівникам підрозділів для 
покращення роботи з іно-
земцями.

Було обговорено ряд не-
доліків під час прийому 
та розгляду заяв з питань 
громадянства.

Крім того, було сплано-
вано заходи до відзначен-
ня 10-ї річниці від часу 
створення міграційної 
служби Львівщини.

Завідувач сектору орга-
нізаційної роботи Наталія 
Гринюх довела до відома 
присутніх інформацію 
про стан поточної вакци-
нації проти COVID-19 у 
Головному управлінні.

А очільник служби Ярос-
лав Скиба акцентував ува-
гу на важливості імуні-

зації, оскільки, імовірно, 
наближається наступна 
хвиля пандемії.

Варто нагадати, що під 
час карантинних заходів 
оформлення документів, 
підрозділами ДМС здійс-
нюється за місцем звер-
нення особи.

Для того, щоб уникну-
ти великого скупчення 
людей, рекомендуємо за-
реєструватися на прийом 
через сервіс «Електронна 
черга»: https://dmsu.gov.
ua/services/online.html

ГУ ДМСУ
 у Львівській області

Міграційники закріплюють продуктив-
ну співпрацю з рівненським ЦНАПом 
наданням знань та практичних навичок у 
сфері делегованих від міграційної служ-
би адміністративних послуг. Нещодавно 
їх перелік було розширено відповідно 
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2014 року № 523-р 
«Деякі питання надання адміністративних 

послуг через центри надання адміністра-
тивних послуг».

Нещодавно у рівненському міському 
відділі УДМС було проведено перше 
практично-настановче заняття для адмі-
ністраторів ЦНАПу. Навчання стосуєть-
ся прийому та оформлення документів 
для іноземців, котрі прибувають до Рів-
ненщини на тимчасове та постійне про-
живання.

Відтепер іноземці можуть звернутися 
за оформленням посвідок на тимчасо-
ве чи постійне місце проживання як до 
підрозділів міграційної служби, так і до 
місцевого ЦНАПу.

Управління ДМСУ 
у Рівненській області

Плануєте подорож до країн Єв-
ропи? Гарна ідея, адже 11 червня 
2017 року для громадян України 
набув чинності безвізовий режим 
з Європейським Союзом, тобто 
Україна отримала статус, який доз-
воляє громадянам України вільно 
перетинати міждержавні кордони 
країн  Європейського Союзу  без 
попереднього звернення до по-
сольства для отримання дозволу.

Але чи подбали ви про оформлен-
ня біометричного паспорта для ви-
їзду за кордон?

УДМС у Чернігівській області 
звертає увагу громадян, що в’їж-
джати до країн Європейського Со-
юзу без візи  дозволено тільки тим, 
хто має біометричний паспорт для 
виїзду за кордон. Останнім часом 
популярністю користуються такі 
країни, як Греція, Італія, Польща і 
т. д.

Оформити біометричний доку-
мент дуже просто! Для цього по-
трібно:

1) зареєструватися в електронній 
черзі на сайті Державної міграцій-
ної служби України https://dmsu.
gov.ua/services/online.html.

2) вчасно прибути до підрозді-
лу міграційної служби з необхід-
ним пакетом документів (пере-
лік документів можна знайти на 
сайті https://dmsu.gov.ua/poslugi/
dokumenti-dlya-vijzdu-za-kordon/
v idacha-paspor ta -gromadyanina-
ukrajni-dlya-vijzdu-za-kordon.html.)

3) відслідковувати готовність до-
кументу за посиланням: https://
dmsu.gov.ua/services/docstate.html. 

Актуальна інформація  про прави-
ла  в’їзду для громадян України в 
різні країни світу доступна на пор-
талі МЗС https://tripadvisor.mfa.
gov.ua.

Цікавих вам подорожей!

Управління ДМСУ
 у Чернігівській області

Міграційники Рівного проводять навчання для 
адміністраторів місцевого ЦНАПу

Неврегульованих мігрантів масово повертають з 
України до країн походження

Нарада керівників структурних підрозділів Головного управління 
Державної міграційної служби України у Львівській області

Начальник УДМС у Житомирській області Анатолій 
Федорчук розповів про результати операції «Мігрант»

На Закарпатті обговорили питання 
транскордонного співробітництва

Варто знати!
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Відбувся завершальний етап робочих 
зустрічей для узгодження плану спіль-
них дії під час заходів під умовною наз-
вою «Мігрант». На базі УДМС у Черні-
гівській області, під керівництвом Ксенії 
Лук’янець, пройшла міжвідомча нарада 
з представниками правоохоронних ор-
ганів Чернігівського ВП ГУНП в Черні-
гівській області, представниками відділу 
105 прикордонного загону імені Воло-
димира Великого ДПСУ та керівника-
ми територіальних підрозділів УДМС у 

Чернігівській області.
У ході наради визначено пріоритетні 

напрямки роботи на час проведення опе-
рації «Мігрант»,  порядок спільних дій, 
підтримання взаємодії та перелік об’єк-
тів на території м. Чернігів та Чернігів-
ського району, на яких планується здійс-
нення відповідних перевірок.          

Завершуючи нараду, Ксенія Лук’янець 
підсумувала, що за час проведення опе-
рації «Мігрант» вже отримано перші ре-
зультати:         

• виявлено 8 нелегальних мігрантів, 
відносно яких прийнято рішення  про 
примусове повернення;         

• 19 осіб притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності за порушення мі-
граційного законодавства України;         

• накладено штрафів на суму 39 950 
грн, за рахунок чого державна скарбни-
ця поповнилася коштами на суму понад 
30 тис. грн.         

Працюймо разом заради безпеки нашої 
держави!

Управління ДМСУ
 у Чернігівській області

Свою першу ID-картку отримав керівник одного із 
підрозділів Головного управління ДМС у Львівській області

«Так» – коханню! «Так» – ID-картці!

Допомога дітям шукачів захисту

Закордонний паспорт через «ДІЮ»

У Новоселиці паспортами у вигляді ID-картки 
документовано учасника АТО, а також – власника 

паспорта радянського зразка

Начальник УДМС у Тернопільській області взяв 
особисту участь у процесі прийому заяв-анкет

На Чернігівщині відбулася міжвідомча нарада

Очільник міграційної служби області 
Ярослав Давибіда взяв особисту  участь 
у процесі прийому заяв-анкет на оформ-
лення адміністративних послуг у Бере-
жанському МРВ УДМС у Тернопільській 
області з метою вивчення якості надання 

адміністративних послуг у підрозділі.
Прийом заяв-анкет на оформлення адмі-

ністративних послуг за участі  керівника 
здійснювався за адресами: м. Бережани, 
вул. Степана Бандери, 8 з 10:00 до 11:00 
та у м. Підгайці, вул. Шевченка, 20 з 12:00 
до 13:00.

Протягом цього часу суб’єкти звернен-
ня мали можливість поспілкуватися із 
керівником міграційної служби області 
та отримати відповіді на запитання щодо 
надання адміністративних послуг.

Окрім того, начальник УДМС у Терно-
пільській області Ярослав Давибіда  за-
вітав до Підгаєцької об’єднаної територі-
альної громади із робочим візитом.

Голова Підгаєцької ОТГ Ігор Марена та 
колектив радо зустріли очільника мігра-
ційної служби області та обговорили важ-
ливі питання. 

Управління ДМСУ
 у Тернопільській області

Обмін паспорта-книжечки на ID-картку 
став наочним прикладом для мешканців 
Львівщини та всіх державних службов-
ців. Рухаючись у напрямку європейської 
інтеграції, оформлення більш захищених 
документів сприяє не тільки розвитку 
держави, але й полегшує життя кожного 
українця.

Завідувач Кам’янка-Бузького секто-
ру Микола Грубий нещодавно отримав 
перший документ європейського зразка, 
обмінявши старий аналог у вигляді кни-
жечки.

Тож він закликає інших керівників ор-
ганів місцевої влади і не тільки до наслі-
дування зазначеного прикладу. Для цього 
треба прийти у будь-який підрозділ ДМС 
та оформити ID-картку, яка відкриває 
нові можливості цифрового світу. 

Нагадаємо, що електронні копії паспор-
тів у застосунку «Дія» мають однакову 
юридичну силу з пластиковою ID-карт-
кою та паперовим закордонним паспор-
том. 

Звертаємо вашу увагу на те, що під час 
пандемії оформлення та видача докумен-
тів здійснюється за місцем звернення 
особи.

Записатися на електронну чергу мож-
на за посиланням: https://dmsu.gov.ua/
services/online.html.

ГУ ДМСУ
 у Львівській області

Працівники Новоселицького відділу 
УДМС у Чернівецькій області у взаємо-
дії  зі співробітниками кримінально-ви-
конавчої інспекції Чернівецького району 
та ОТГ «Ванчиківці» забезпечили до-
кументування паспортом громадянина 
України у вигляді ID-картки 52-річного 
Юрія. Чоловікові було надано адміні-
стративну послугу на підставі довідки 
про звільнення з місць позбавлення волі 

та паспорта громадянина СРСР зразка 
1974 року.

Водночас у цьому ж підрозділі днями 
був документований паспортом гро-
мадянина України у вигляді  ID-картки 
учасник АТО Олексій Гуцан.

Одружений чоловік, батько трьох ді-
тей навесні 2015 року був мобілізований 
до ЗС України та після перепідготов-
ки у травні 2015 року направлений для 
проходження військової служби в зону 
проведення АТО в Донецьку область. 
Під час проходження служби Олексій 
підписав контракт зі ЗСУ, а навесні 2019 
року під час проведення спецоперації 
отримав важкі поранення. На даний час 
перебуває вдома на реабілітації.

Сердечно бажаємо українському захис-
нику сил та міцного здоров’я, неодмінно 
повернутися  додому живим та неушко-
дженим і обов’язково через наступні 10 
років оформити новий паспортний доку-
мент.

Управління ДМСУ
 у Чернівецькій області

До Шепетівського районного відді-
лу УДМС області завітали молодята 
Тетяна та Анатолій, які відразу після 
реєстрації шлюбу вирішили офор-
мити новий паспортний документ 
для нареченої.

Працівники підрозділу за ліче-
ні хвилини оформили заяву-анкету 
новоспеченої дружини на прізвище 
чоловіка та привітали молодят із по-
чатком їхнього подружнього життя.

А ми, в свою чергу,  нагадуємо, що 
паспорт громадянина України у фор-
мі ID-картки  оформлюється  в  разі:

• досягненні особою 14-річного 

віку (вперше);
• втрати, викрадення або зіпсут-

тя паспорта-книжечки зразка 1994 
року;

• оформлення паспорта в зв’язку із 
несвоєчасним вклеюванням фото-
картки по досягненні 25- та 45-річ-
ного віку до паспорта «старого» 
зразка;

• обміну паспорта зразка 1994 року 
(за бажанням особи);

• зміні персональних даних (пріз-
вища, імені та ін.);

• закінченні терміну дії документа.
До речі, такий паспортний доку-

мент може бути завжди «під рукою», 
адже за допомогою мобільного за-
стосунку «Дія» електронний варі-
ант ID-картки доступний у вашому 
смартфоні в будь-який час.

Детальну інформацію щодо отри-
мання цієї адміністративної послуги 
можна знайти на сайті ДМС України 
https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-
gromadyanina-ukrajni.html або ж за 
телефонами «гарячої лінії» Управ-
ління: (0382) 65-03-06 та (093) 273-
85-10.

Управління ДМСУ
 у Хмельницькій області

Згідно зі ст. 53 Конституції України, 
кожен має право на освіту. Так, спеці-
алісти відділу з питань шукачів захи-
сту та соціальної інтеграції Головного 
управління ДМС у Харківській області 
надали сприяння в отриманні медичних 

послуг при влаштуванні до школи дітям 
шукачів захисту – Умару та Закарійо. На 
Батьківщині, у Таджикистані, діти не 
мали можливості відвідувати школу че-
рез складні життєві обставини, які спіт-
кали їхню родину.

Команда Головного управління ДМС у 
Харківській області дякує керівництву 
Харківської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів №97 та працівникам 
Управління освіти адміністрації Мос-
ковського району Харківської міської 
ради за участь у прийнятті доленосного 
для кожної дитини рішення та реалізації 
можливості отримання нових знань та 
освіти в Україні.

ГУ ДМСУ
 у Харківській області

У Житомирі здійснено видачу паспорта 
для виїзду за кордон для оформлення яко-
го було пред’явлено електронний паспорт 
у мобільному застосунку «Дія».

В інтерв’ю для Житомирського облас-
ного телеканалу  «Союз-TV» пан Юрій 
висловив своє позитивне враження від 
процедури оформлення та наголосив на 
комфортності та швидкості сервісі.

Заступник начальника міграційної 
служби у Житомирській області Сергій 
САРАТА надав коментар журналістам 
щодо оформлення паспорта для виїзду за 
кордон у разі пред’явлення внутрішнього 
паспорта у мобільному застосунку «Дія». 
Він звернув увагу на зручність викори-

стання електронного паспорта у смарт-
фоні, відсутністю потреби у пред’явленні 
додаткових документів на паперових но-
сіях.

Управління ДМСУ 
у Житомирській області
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У територіальних міграційних службах України

Тривають робочі візити керівництва 
УДМС у Чернігівській області до 
підпорядкованих територіальних під-
розділів з метою проведення робочих 

нарад із представниками правоохорон-
них органів на місцях.

Відтак перший заступник начальника 
УДМС у Чернігівській області Володи-
мир Рудницький здійснив робочий візит у 
м. Новгород-Сіверський та м. Корюківка. 
Керівник провів робочі зустрічі з пред-
ставниками органів Національної поліції 
та Прикордонної служби України на міс-
цях. Було обговорено питання взаємодії 
щодо належної організації та проведення 
цільових профілактичних заходів з наг-
ляду та контролю за виконанням законо-
давства в міграційній сфері під умовною 
назвою «Мігрант» у відповідних адміні-
стративно-територіальних одиницях.

Під час відвідування Новгород-Сівер-
ського та Корюківського відділів УДМС 
у Чернігівській області Володимир Руд-
ницький  провів робочі наради з керівни-
ками територіальних підрозділів мігра-
ційної служби, а також проконтролював 
дотримання спеціалістами  стандартних 
операційних процедур під час надання 
адміністративних послуг.

Управління ДМСУ
 у Чернігівській області

Представники команди 
Центру надання адміні-
стративних послуг у мі-
сті Рівному завітали на 
робочу зустріч із праців-
никами Управління ДМС 
Рівненської області.

Рівненський ЦНАП – 
фронт-офіс міграційної 
служби у наданні адміні-
стративних послуг у сфе-
рі оформлення ID-карток, 
паспортів громадян Укра-
їни для виїзду за кордон.

Відповідно до розпо-
рядження Кабінету Мі-
ністрів України від 16 
травня 2014 року №523-р 
«Деякі питання надання 
адміністративних послуг 
через центри надання ад-
міністративних послуг», 
збільшується перелік по-
слуг, що надаються через 
Рівненський регіональ-
ний центр:

• оформлення документів 

для виїзду громадян Украї-
ни за кордон на постійне 
проживання;

• оформлення та видача 
посвідки на постійне про-
живання;

• оформлення та видача 
у зв’язку із втратою або 
викраденням посвідки на 
постійне проживання, її 
обміну;

• оформлення та видача 
посвідки на тимчасове 
проживання;

• оформлення та видача 
у зв’язку із втратою або 

викраденням посвідки на 
тимчасове проживання, її 
обміну.

Працівники міграцій-
ної служби надаватимуть 
консультаційну допомогу 
адміністраторам ЦНАПу 
в освоєнні порядку на-
дання адміністративної 
послуги іноземцям, котрі 
мають підстави для тим-
часового або постійного 
проживання в Україні.

Управління ДМСУ
 у Рівненській області

У міграційній службі Рівного провели робочу 
зустріч з працівниками місцевого ЦНАПу

Міграційники взяли участь у круглому столі

15 іноземців – порушників міграційного 
законодавства виявлено з початку проведення 

цільових профілактичних заходів

Мешканка Запорізької області вперше отримала 
паспорт громадянки України у 82 роки

Після завершення Рош га-Шана у міграційній службі 
підсумували роботу під час перебування прочан в Умані

На Дніпропетровщині продовжуються 
спільні заходи під умовною назвою «Мі-
грант».

Вони спрямовані на протидію нелегаль-
ній міграції та виявлення порушників мі-
граційного законодавства серед іноземців.

Днями в Головному управлінні міграцій-
ної служби, під головуванням очільника 

Світлани Куляби, проведено чергову на-
раду серед представників Служби безпеки 
України, органів поліції, Прикордонної 
служби та Управління з питань праці.

Окрім питання попередження та вияв-
лення фактів незаконного перебування на 
території області іноземців або осіб без гро-
мадянства, запобігання вчинення ними пору-
шень правил перебування в Україні, було 
обговорено процес здійснення перевірок 
додержання законодавства про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства 
в місцях концентрації та збору іноземців, 
зокрема ринків, гуртожитків, будмайдан-
чиків тощо.

Взаємодія серед силових структур та зла-
годжена співпраця суттєво впливають на 
результати проведених заходів.

Показником такої взаємодії стало вияв-
лення лише від часу початку проведення 
цільових профілактичних заходів 15 по-
рушників.

ГУ ДМСУ
 у Дніпропетровській області

Бабуся в захваті та дбайливо тримає в 
руках новеньку ID-картку. Омріяний доку-
мент 82-річній Світлані Лепікаш вручили 
фахівці  Більмацького сектору управління 
Державної міграційної служби. До цього 
жінка мала лише радянський паспорт, який 
отримала 47 років тому. Цей документ не 
дозволяв навіть підтвердити особу своєї 
власниці.

Пані Світлана звернулася по допомогу до 
міграційної служби після того, як не змогла 
оформити документи для одержання пенсії 
за новим місцем проживання, куди переїхала 

до сина – інваліда 3-ї групи. Звісно, фахівці 
служби не могли залишитися осторонь 
складної ситуації, в яку потрапила літня 
жінка. Головною перепоною на шляху 
паспортизації стало те, що радянська «чер-
вона книжечка» була єдиним документом, 
що зберігся у бабусі. Окрім того, свого 
часу вона отримувала документ у Криму. 
Оскільки весь архів наразі перебуває на 
тимчасово окупованій території, це не до-
зволяло ідентифікувати жінку.

Для проведення через суд процедури 
встановлення особи доєдналося Біль-
мацьке бюро правової допомоги – спеціа-
лісти стали представниками бабусі у суді.

Після отримання судового документа з 
підтвердженням особи жінки міграцій-
ники змогли оформити Світлані Лепікаш 
довгоочікуваний документ.

Жінка з великою радістю прийняла з рук 
працівників міграційної служби новень-
кий паспорт. Відтепер, маючи ID-картку, 
пенсіонерка не лише зможе отримувати 
пенсію та субсидію, а й почуває себе пов-
ноцінною громадянкою рідної країни.

Управління ДМСУ
 у Запорізькій області

В Управлінні ДМС у Чер-
каській області підвели 
підсумки роботи протягом 
періоду перебування па-
ломників-хасидів в Умані 
з метою святкування Рош 
га-Шана з 6 по 8 вересня. 
Нараду за участю тери-
торіальних підрозділів 
Управління було проведе-
но в режимі онлайн-кон-
ференції.

Начальник Управління 
ДМС у Черкаській області 
Іван Шапран зазначив, що 
цього року паломники за-
здалегідь прибули в Укра-
їну, зважаючи на досвід 
минулого року, коли при-
їзду прочан в Умань пе-
решкодили запроваджені 
в Україні посилені каран-
тинні заходи.

За місяць до святкування 
Рош га-Шана, на початку 
серпня, в Умань прибуло 
біля 5000 хасидів. На по-

чатку вересня їх вже на-
лічувалося понад 29 тис. 
Біля 90% брацлавських 
хасидів прибули в Умань з 
Держави Ізраїль.

Для спільних відпрацю-
вань із правоохоронни-
ми органами та підмоги 
Уманському відділу мігра-
ційної служби з обласно-
го центру до Умані було 
відряджено трьох праців-
ників Управління ДМС у 
Черкаській області. Спів-
робітники служби переві-
ряли підстави перебуван-
ня паломників-хасидів в 
Україні.

Загалом з 1 серпня до 
7 вересня працівниками 
міграційної служби Чер-
каської області спільно з 
співробітниками Нацполі-
ції області в м. Умань було 
виявлено 22 порушників 
міграційного законодав-
ства серед паломників-ха-

сидів. Зокрема, складено 
16 адміністративних про-
токолів за ст. 203 КУпАП 
та 1 протокол за ст. 204 КУ-
пАП. 11 прочанам оголо-
шено рішення про приму-
сове повернення до країни 
походження або третьої 
країни, стосовно однієї 
особи Уманським міськра-
йонним судом Черкаської 
області прийнято рішення 
про примусове видворен-
ня з території України. 
Також було винесено 2 рі-
шення про заборону в’їзду, 
одне строком на 3 роки, 
друге – на 5 років. Скоро-
чено строк перебування 5 
особам.

Іван Шапран подякував 
Уманському підрозділу та 
іншим працівникам за зла-
годжену роботу під час ін-
спектувань законності пе-
ребування прочан у місті.

Не дивлячись на те, що 
дві третини хасидів після 
святкування Рош га-Шана 
вже виїхали з України, від-
працювання для перевірки 
додержання іноземцями 
та особами без громадян-
ства встановлених правил 
перебування на території 
області продовжуються. 
Практичний етап операції 
«Мігрант» триватиме до 1 
жовтня.

Управління ДМСУ
 в Черкаській області

Працівники Головного управління ДМС 
у Харківській області та його територіаль-
них підрозділів взяли участь у круглому 
столі.

Захід був присвячений питанням подан-
ня та прийому заяв про визнання особою 
без громадянства, практичним аспектам 
та першим викликам. Круглий стіл орга-
нізовано Благодійним фондом «Право на 
захист» в рамках проєкту «Правова до-
помога особам без громадянства», який 
впроваджується з червня 2017 року за під-
тримки Агенства ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН).

Захід було проведено з метою обміну 
досвідом у процесі супроводу та прийому 
заявників про визнання особою без грома-
дянства, виявлення практичних складно-
щів та пошуку шляхів взаємодії.

ГУ ДМСУ у Харківській області

Робочі візити керівництва УДМС у 
Чернігівській області до підпорядкованих 

територіальних підрозділів тривають
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У територіальних міграційних службах України

Управління Державної міграційної служби України в 
Житомирській області – це колектив висококваліфікованих 
спеціалістів, гнучка та цілеспрямована команда, націлена 
на реалізацію професійної діяльності в умовах пошуку та 
впровадження нових ефективних рішень у сфері держав-
ної служби.

Під керівництвом Анатолія Федорчука робота Управ-
ління чітко організована та скоординована, що забезпечує 
продуктивне виконання системи багатовекторних функцій 
служби.

 В УДМС у Житомирській області налічується 182 штатні 
одиниці. Працівники прагнуть до максимальної самореалі-
зації у професійній діяльності та керуються такими цінно-
стями, як підвищення рівня компетентності, моральність, 
творчість, самоповага та ін., що сприяє належному вико-
нанню встановлених завдань і обов’язків, їхньому профе-
сійному та особистісному розвитку. 

Структурні підрозділи УДМС активно реалізують дер-
жавну міграційну політику, спрямовану на забезпечення 
ефективного управління міграційними процесами. Сис-
тематичне проведення оцінки результатів, здійснення де-
тального аналізу проблемних питань сприяють втіленню 
у практику раціональних шляхів оптимізації службової 
діяльності.

Одним з пріоритетних напрямків роботи міграційної 
служби є забезпечення максимальної зручності і доступно-
сті адміністративних послуг для громадян України, інозем-
ців та осіб без громадянства, підвищення якості їх надання.

5 червня 2021 року відбулося офіційне відкриття першого 

центру «Дія» в Житомирі – «Прозорий офіс». Центр «Дiя» 
– модернізований ЦНАП iз комплексом усіх необхідних 
послуг для громадян, у якому Корольовський відділ УДМС 
також обслуговує суб’єктів звернення. Відвідувачі мають 
можливість швидко та якісно отримувати адміністративні 
послуги в сучасному комфортному приміщенні.

Обслуговування громадян у підрозділах УДМС здійс-
нюється із обов’язковим додержанням обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зазначимо, що наші відвідувачі можуть оцінити роботу 
підрозділів відразу після візиту та отримання тієї чи іншої 
послуги. Достатньо відсканувати на смартфон спеціальний 
QR-код, розміщений на стендах в інформаційних куточках. 
Жоден надісланий відгук не залишається поза увагою, на-
лежним чином опрацьовується та підлягає відповідному 
реагуванню з метою покращення якості роботи підрозділу.

Упродовж 8 місяців 2021 року Управлінням та територі-
альними підрозділами оформлено 30 802 паспортів грома-
дянина України та 31 511 паспортів громадянина України 
для виїзду за кордон.

За цей же період прийнято рішення про оформлення на-
буття громадянства України 195 особам та 3 рішення про 
набуття громадянства України, відповідно до Міждержав-
них Угод про спрощений порядок набуття громадянства 
України (громадяни Республіки Білорусь). 

Управлінням оформлено 18 тимчасових посвідчень осо-
би громадянина України та 192 довідки про реєстрацію 
особи громадянином України. 

Окрім того, УДМС у Житомирській області здійснює кон-
троль за станом виконання поданих зобов’язань. Упродовж 
8 місяців 2021 року прийнято рішення про скасування гро-
мадянства України 13 особам.

У 2021 році направлено для подальшого розгляду до 
ДМС України 15 справ про прийняття до громадянства 
України. Поновлено у громадянстві України 1 особу.

73 громадянам України оформлено документи для виїзду 
за кордон на постійне проживання.

 Робота з іноземцями та особами без громадянства, про-
тидія нелегальній міграції є невід’ємними складовими ді-
яльності міграційної служби у Житомирській області. 

З початку 2021 року УДМС у Житомирській області роз-
глянуто та надано 158 дозволів на імміграцію в Україну. 

Видано 264 посвідок на постійне проживання та 441 по-
свідку на тимчасове проживання, 170 іноземцям та ОБГ 
продовжено строк перебування. 10 іноземним громадянам 
видано спеціальний дозвіл на в’їзд на тимчасово окупова-
ну територію України та виїзд з неї.

Значну кількість іноземців, яких документують посвід-
ками на тимчасове проживання, становлять студенти жи-
томирських університетів. Найбільше іноземних студентів 
навчаються  у  Державному університеті «Житомирська 
політехніка».

У межах здійснення роботи з протидії незаконній міграції  
1 вересня розпочато практичний етап проведення комплек-
су цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю 
за виконанням законодавства у міграційній сфері під умов-
ною назвою «Мігрант». 

Управління ДМС у Житомирській області здійснює 
міжвідомчу взаємодію з ГУНП, УСБУ, Управлінням па-
трульної поліції у Житомирській області, 9-м прикордон-
ним загоном ім. Січових Стрільців (м. Житомир), в/ч 3047 
Національної гвардії України, Управлінням Держпраці в 
Житомирській області для реалізації роботи у напрямку 
виявлення порушників міграційного законодавства та при-
тягнення їх до відповідальності відповідно до вимог зако-
нодавства.

Робота з протидії нелегальній міграції та дотримання іно-
земцями та особами без громадянства встановлених пра-
вил перебування на території України триває.

До адміністративної відповідальності упродовж 8 місяців 
2021 року притягнуто 200 порушників міграційного зако-
нодавства. 

Підрозділами УДМС України в Житомирській області 
прийнято: 100 рішень про примусове повернення інозем-
ців та осіб без громадянства до країн походження, 5 рішень 
міськрайонниих судів про примусове видворення інозем-
ців за межі України. До Чернігівського ПТПІ поміщено 4 
іноземців, 1 іноземцю скорочено строк тимчасового пере-
бування на території України.

Згідно із Законом України «Про правовий статус інозем-
ців та осіб без громадянства», прийнято 178 рішень про за-
борону в’їзду на територію України.

З початку 2021 року Управлінням притягнуто порушни-
ків міграційного законодавства до адмінвідповідальності у 
вигляді штрафів на суму 293 тис. 420 грн, з яких стягнуто 
281 тис. 520 грн. Саме стягнення штрафів складає 96%.

Систематичною практикою міграційної служби у Жито-
мирській області є індивідуальне консультування осіб, які 
відбувають покарання у місцях позбавлення волі. 

Протягом поточного року проведено зустрічі із засудже-
ними житомирської виправної колонії № 4, ДУ «Жито-
мирська установа виконання покарань № 8», а також дер-
жавних установ «Райківська виправна колонія № 73» та  
«Бердичівська виправна колонія № 70».

Управлінням ДМС у Житомирській області налагоджено 
співпрацю територіальних підрозділів з Центрами надання 
адміністративних послуг у всіх районах та містах області. 
Керівник УДМС Анатолій Федорчук та заступник Сергій 
Сарата проводять тематичні зустрічі із адміністраторами 
ЦНАПів з питань новацій міграційного законодавства, 
одержання та узгодження інформації в органах міграційної 
служби, порядку оформлення та видачі паспортних доку-
ментів тощо.

Керівництво Управління систематично бере участь у за-
ходах регіонального рівня, які проводяться органами міс-
цевої влади та органами місцевого самоврядування (колегії 
облдержадміністрації, робочі зустрічі, наради-семінари 
тощо). 

УДМС у Житомирській області цілеспрямовано впрова-
джує електронну взаємодію автоматизованої системи «Ре-
єстр територіальних громад» із відомчою інформаційною 
системою Державної міграційної служби України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 1362 від 23 грудня 2020 року, з 1 квітня 2021 року реє-
страція/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб здійснюється органами місцевого самовря-
дування з використанням реєстрів територіальних громад 
виключно в електронній формі.

Управління  реалізує систематичну роботу шляхом на-
дання практичних рекомендації під час робочих зустрічей 
та індивідуальних онлайн-консультацій з питань роботи з 
публічним сервісом «Реєстр територіальних громад».

В УДМС проводяться організаційні заходи з питань під-
вищення рівня професійної компетентності державних 
службовців. Працівники Управління здійснюють профе-
сійне навчання переважно шляхом  самоосвіти на онлайн-
платформах та участі у внутрішніх навчаннях.

Зокрема, було проведено внутрішні навчання у форматі 
вебінару за напрямками:

- «Дотримання вимог законодавства територіальними 
підрозділами під час оформлення та видачі паспорта гро-
мадянина України та паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон»;
- «Порядок провадження за заявами іноземних громадян 

та осіб без громадянства про продовження строку перебу-
вання на території України»;

- «Особливості підготовки вихідних та внутрішніх листів 
в електронній формі»;

- «Забезпечення функціонування реєстру територіальних 
громад та дотримання вимог постанови Кабінету Міні-
стрів України від 02.03.2016 р. № 207 «Про затвердження 
Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 
органами реєстрації інформації до Єдиного державного де-

мографічного реєстру»;
- «Порядок та процедура розгляду звернень громадян»;
- «Особливості декларування в 2021 році»;
- «Алгоритм перевірки інформації про сплату адміністра-

тивного збору та порядок роздрукування платіжних доку-
ментів».

Працівники Управління взяли участь у внутрішніх нав-
чаннях за допомогою спеціального програмного забезпе-
чення «Навчання працівників ДМС», проходили навчання 
на онлайнплатформі «Дія. Цифрова освіта» з курсів: «До-
ступ до публічної інформації», «Відкриті дані для держав-
них службовців». 

Колектив Управління чітко усвідомлює всю необхідність 
подальшого розвитку міграційної політики, яка є важли-
вою складовою внутрішньої та зовнішньої політики дер-
жави. 

За результатами роботи окремих працівників відзна-
чено та урочистого вручено відомчі заохочувальні від-
знаки  ДМС та МВС за зразкове виконання службових 
обов’язків, особливо важливих доручень, високий про-
фесіоналізм, особистий внесок при виконанні завдань, 
покладених на ДМС України. Нагрудним знаком «Кра-
щий працівник МВС України» нагороджено начальни-
ка Управління ДМС у Житомирській області Анатолія 
Федорчука та начальника Коростенського відділу Петра 
Сергієнка.

Управління ДМС у Житомирській області налагодило 
співпрацю з підрозділами зв’язків із громадськістю дер-
жавних органів та колективами обласних засобів масо-
вої інформації з метою об’єктивного та неупередженого 
висвітлення діяльності міграційної служби. Результатом 
такої взаємодії є інформування населення про діяльність 
Управління, про його функції і завдання, пріоритетні на-
прямки роботи.

Висвітлення роботи Управління в засобах масової ін-
формації різних рівнів із наданням громадськості роз’яс-
нень з актуальних  питань, пов’язаних із втіленням у 
життя завдань Державної міграційної служби України, 
сприяє прозорості роботи служби та формує позитивний 
імідж працівника міграційної служби серед населення. 

Олена Чупріна,
головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та 

ЗМІ УДМСУ у Житомирській області

Міграційна служба Житомирської області: результати та перспективи розвитку

Колектив УДМСУ в Житомирській області
Керівники районних підрозділів

Начальник УДМСУ в Житомирській області
А.А. Федорчук
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У зв’язку із заходами щодо попередження по-
ширення коронавірусної інфекції, в Південно-
му міжрегіональному управлінні Міністерства 
юстиції (м. Одеса) скасовано проведення осо-
бистих прийомів громадян.

Проте громадяни Південного регіону мають 
змогу протягом жовтня звернутися до керівни-
цтва Південного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Одеса), скористав-
шись онлайн-прийомом, який буде проводи-
тися за допомогою програмного забезпечення 
Skype.

За отриманням детальної інформації звертай-
теся за телефоном: (0512) 47-62-37.

Органи державної виконавчої служби Мі-
ністерства юстиції упродовж минулого тижня 
стягнули 157,9 млн грн аліментів. З них 34,1 
млн грн проблемної заборгованості, яка стяг-
нута державними виконавцями завдяки засто-
суванню до боржників встановлених законом 
обмежень: позбавлення права виїзду за межі 
України, права керування транспортними засо-
бами, права користування вогнепальною збро-
єю та права полювання, накладення арешту на 
майно, притягнення боржника до відбування 
суспільно корисних робіт.

Так, на виконанні у Шевченківському від-
ділі державної виконавчої служби у місті 
Запоріжжі Південно-Східного міжрегіо-
нального управління Міністерства юстиції 
(м. Дніпро) з січня 2020 року перебувало 
виконавче провадження про стягнення алі-
ментів на користь 2 дітей у розмірі 6 000 грн 
щомісячно, починаючи з грудня 2015 року.

Державним виконавцем внесено борж-
ника до Єдиного реєстру боржників та по-
становою державного виконавця накладено 
арешт на рахунки боржника. Крім того, ви-
несено постанови про обмеження боржника 
у праві виїзду за кордон, у праві керування 
транспортними засобами, у праві користу-
вання зброєю та у праві полювання.

Під час виконання рішення суду державни-
ми виконавцями встановлено, що боржник 

змінив ім’я та прізвище, що б не сплачувати 
аліменти.

Після підтвердження нових відомостей з 
Державного реєстру актів цивільного стану 
відносно боржника, державним виконавцем 
повторно застосовано заходи, передбачені 
частиною 9 статті 71 Закону України «Про 
виконавче провадження».

Оскільки боржнику було відмовлено в пе-
ретині кордону, він сплатив заборгованість 
у сумі 337 407 грн, штраф у сумі 39 000 грн 
та виконавчий збір у сумі 33 450 грн.

Органи державної виконавчої служби Мі-
ністерства юстиції з початку 2021 року стяг-
нули 4,6 млрд грн аліментних платежів. З 
них 933,1 млн грн стягнуто державними ви-
конавцями завдяки застосуванню до борж-
ників встановлених законом обмежень. 

minjust.gov.ua

Запрошуємо на онлайн-прийом!

17 вересня 2021 року в редакції газети  «Міграція» відбу-
лася зустріч Головного  редактора  І.П. Супруновського з на-
чальником ГУ ДМСУ в Одеській області О.Г. Погребняк та її 
заступником А.В. Максименком.

У ході зустрічі було обговорено питання щодо подальшого 
висвітлення діяльності міграційної служби та хід передплати 
на 2022 рік. 

22 вересня 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг» 
(далі – Закон), яким уточнено положення Закону України «Про особливості надання публічних 
(електронних публічних) послуг», зокрема визначено перелік суспільних відносин, на які не по-
ширюються вимоги останнього, та змінено підхід до визначення принципу надання публічної 
(електронної публічної) послуги за замовчуванням.

Внесеними змінами уточнено визначення терміна «принцип надання публічної (електронної 
публічної) послуги за замовчуванням». Згідно з цим принципом, згідно з яким суб’єкт надання 
публічних (електронних публічних) послуг надає у випадках, визначених законодавством, публіч-
ні (електронні публічні) послуги без одержання від органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та кому-
нальних підприємств, установ та організацій у порядку та випадках, визначених законодавством, 
відомостей та/або документів (крім судових рішень та виконавчих документів), необхідних для 
надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, за умови що такі органи, поса-
дові особи, підприємства, установи та організації не направили до суб’єкта надання публічної 
(електронної публічної) послуги такі відомості або документи у визначений цим Законом строк.

Згідно із Законом принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуван-
ням не може застосовуватися до:

- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав;
- державної реєстрації актів цивільного стану громадян;
- державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців;
- державної реєстрації релігійних організацій та їх структурних підрозділів, всеукраїнських 

профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;
- державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представ-

ництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань;
- державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств;
- реєстрації статутів територіальних громад, в тому числі міст Києва та Севастополя;
- реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук;
- процедур відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його 

банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фі-
зичної особи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень ін-
ших органів (посадових осіб).

Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про особливості 
надання публічних (електронних публічних) послуг», але не раніше дня його опублікування.

Благодійна допомога

ЗМІНА ІМЕНІ ТА ПРІЗВИЩА НЕ ДОПОМОГЛА БОРЖНИКУ 
УНИКНУТИ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Прийнято Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення надання 

публічних (електронних публічних) послуг»

22 вересня 2021 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Го-
ловного редактора І.П. Супруновського, президента ГО  «Міжнародний 
конгрес захисту прав і свобод громадян «Щит» Дагера Салеха Мухамеда 
та начальника Одеського військового госпіталю, полковником Р.Д. Каль-
чуком. 

У ході зустрічі Дагер Салех Мухамед передав військовому шпиталю бла-
годійну допомогу – 1000 медичних захисних масок. 

Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність і вручив подяку. 

3 вересня 2021 року у редакції газети  «Міграція» відбулася 
зустріч Головного  редактора  І.П. Супруновського з Головою 
громадської організації афганської діаспори «Дружба» Мохдом 
Османом Сідом Рхаманом та його заступником Аюбом Сати.

Під час зустрічі було обговорено окремі питання щодо подаль-
шої співпраці та притулку афганських біженців.
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У територіальних міграційних службах України

На Золочівщині відкрили нове приміщення, доступне 
для осіб із обмеженими можливостями

У Кропивницькому тривають заходи з виявлення 
фактів нелегального працевлаштування іноземців

На Донеччині міграційники перевіряють законність 
перебування іноземців

Із керівниками відділів та секторів Міграційної служби 
Черкащини провели зустріч онлайн

На спільній нараді міграційної служби Волині з 
іншими відомствами окреслили шляхи протидії 

незаконній міграції в регіоні

Було урочисто відкрито 
ще одне приміщення мі-
граційної служби Львів-
щини. Цього разу в Золо-
чівському районі. Воно 
нове, комфортне, а найго-
ловніше – доступне для 
осіб із обмеженими мож-
ливостями, адже підрозділ 
знаходиться на першому 
поверсі Державної подат-
кової інспекції.

Стрічку з нагоди від-
криття перерізали т.в.о. 
начальника ГУ ДМС у 
Львівській області Іванна 
Іваночко, голова міської 
ради Ігор Гриньків, голо-
ва Золочівської районної 
державної адміністрації 
Василь Маркевич та на-
чальник Золочівського 
відділу міграційної служ-
би Львівщини Володимир 
Менько.

Оскільки одним із за-
вдань, які покладені на мі-
граційну службу, є оформ-
лення документа, що 
посвідчує особу, Іванна 
Іваночко у своєму виступі 
пригадала історію запро-
вадження системи паспор-
тизації громадян, почина-
ючи ще з 1932 року. 

Вона розповіла, яким 
чином та кому видавали 
документ, а також про те, 
які способи захисту засто-
совувались дотепер. Нині 
документування  ведеться 
паспортом європейсько-
го зразка – ID-карткою. 

Такий паспорт має ви-
гляд пластикової картки 
з чипом, на якому збері-
гаються біометричні дані 
власника, зокрема циф-
рова фотографія, підпис 
та відбитки пальців. Тоб-
то ніхто, крім власника 
ID-картки, не зможе нею 
скористатися, порівняно 
з паспортом громадянина 
України у вигляді книжеч-
ки. 

Крім цього, внесення 
кваліфікованого електро-
нного підпису на ID-карт-
ку у подальшому надасть 
громадянам можливість 
користуватися різноманіт-
ними електронними серві-
сами державних органів, 
отримувати адміністра-
тивні та банківські послу-
ги, відкривати та вести 
бізнес, не виходячи з дому.

Начальник Володимир 
Менько підкреслює, що 
початок роботи на новому 
робочому місці співпадає 
із 10-річчям від дня ство-
рення Державної мігра-
ційної служби Львівської 
області. Як він запевняє, 
працівники докладати-
муть усіх зусиль, аби ад-
міністративні послуги 
для українців та іноземців 
були якісними й здійс-
нювалися відповідно до 
вимог чинного законодав-
ства. 

Відкриття нового, про-
сторого та із сучасним 
обладнанням приміщення 
наближає нас до європей-
ських стандартів обслуго-
вування громадян.

ГУ ДМСУ
 у Львівській області

На території Донецької області продов-
жується проведення цільових профілак-
тичних заходів з нагляду та контролю за 
виконанням законодавства в міграційний 
сфері під умовною назвою «Мігрант». У 
взаємодії з правоохоронними органами 
Донецької області  здійснюються пере-
вірки місць концентрації іноземців, зо-
крема ринків, гуртожитків, залізничних 
та автовокзалів, розважальних закладів 
та документування фактів порушення 
міграційного законодавства.

З початку практичної фази цільових 
профілактичних заходів з нагляду та 
контролю за виконанням іноземцями за-
конодавства України в міграційній сфері 
під умовною назвою «Мігрант», завдяки 
активізації та посиленню заходів з 

виявлення порушників та їх здійс-
нення у взаємодії з правоохоронними 
органами Донецької області, Головним 
управлінням ДМС у Донецькій області 
було виявлено вже 122 порушників законо-
давства про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства, яких притягнуто до 
адміністративної відповідальності. З них:

• ст. 203 КУпАП – 87 осіб;
• ст. 204 КУпАП – 1 особа;
• ст. 205 КУпАП – 26 осіб;
• ст. 206 КУпАП – 8 осіб.
На цих осіб накладено штрафних санкцій 

у розмірі 210 990 грн.
Крім того, з початку проведення вказаних 

заходів міграційниками Донеччини вияв-
лено 43 особи з неврегульованим статусом, 
стосовно яких прийнято рішення про при-
мусові повернення, 20-м з них заборонено 
подальший в’їзд в Україну строком на 3 
роки.

Зазначимо, що метою операції під умов-
ною назвою «Міграція» є запобігання та 
протидія нелегальній міграції, а також пе-
ревірка дотримання іноземцями/особами 
без громадянства встановлених правил пе-
ребування на території України.

ГУ ДМСУ
 у Донецькій області

У Кіровоградській об-
ласті тривають посилені 
заходи та відпрацювання 
з протидії незаконній мі-
грації під умовною наз-
вою «Мігрант». Серед 
запланованих заходів 
– виявлення випадків не-
легального використання 
іноземної робочої сили.

Саме такі заходи обго-
ворили на міжвідомчій 
нараді заступник началь-
ника Управління Держав-
ної міграційної служби у 
Кіровоградській області 
Олександр Хмельниць-
кий, заступник начальни-
ка обласного центру за-
йнятості Богдан Стоян та 
представники сектору ор-
ганізації запобігання неле-
гальній міграції, реадмісії 
та видворення. 

Як правило, іноземці, які 

незаконно перебувають на 
території країни і не ма-
ють необхідних докумен-
тів, часто змушені неза-
конно працювати. Під час 
проведення заходів увага 
буде приділена перевір-
кам місць торгівлі та хар-
чування, де можливе ви-
користання незаконної 
робочої сили та здійсню-
ватиметься перевірка за-
конності видачі дозволів 

на працевлаштування 
іноземцям та особам без 
громадянства.  Наразі 
від Центру зайнятості 
підрозділи УДМС отри-
мали повну інформацію 
щодо виданих інозем-
цям дозволів на право 
працювати та готові до 
перевірок.

Управління ДМСУ 
у Кіровоградські

 області

В Управлінні ДМС у 
Черкаській області прове-
ли нараду з територіаль-
ними підрозділами в ре-
жимі онлайн. Головними 
питаннями обговорення 
були проміжні результа-
ти проведення цільових 
профілактичних заходів 
з нагляду та контролю за 
виконанням законодав-
ства в міграційній сфе-
рі під умовною назвою 
«Мігрант» на території 
області, стан вакцинації 
від коронавірусу серед 
працівників установи та 
дотримання антикоруп-
ційного законодавства.

Начальник Управління 
ДМС у Черкаській області 
Іван ШАПРАН зазначив, 
що протягом проведення 
оперативно-профілактич-
ної операції «Мігрант», 

тобто з 25 серпня по сьо-
годні, 24 вересня, на Чер-
кащині було виявлено 122 
порушника міграційного 
законодавства, з яких 50 
– нелегальні мігранти. За-
гальна сума накладених 
штрафів на них становить 
224 672 грн.

До завершення опера-
ції «Мігрант» залишився 
тиждень, протягом якого 
посилено проводитимуть-
ся відпрацювання для пе-
ревірки додержання іно-
земцями та особами без 
громадянства встановле-
них правил перебування 
на території України.

Питання здоров’я пра-
цівників Управління та 
безпеки відвідувачів за-
лишаються в пріорите-
ті. Саме тому важливо 
продовжувати кампанію 

з вакцинації проти коро-
навірусу, аби зупинити 
поширення небезпечної 
хвороби і подбати про ко-
лективний імунітет. Понад 
60% працівників Управ-
ління ДМС у Черкаській 
області вже щеплені від 
COVID-19.

Під час наради було за-
значено, що в Міністер-
стві охорони здоров’я 
України затвердять чіткий 
перелік професій вироб-
ництв та організацій, пра-
цівники яких підлягають 
обов’язковим профілак-
тичним щепленням від 
коронавірусної інфекції. 
До нього включать пра-
цівників закладів освіти, 
працівників центральних 
органів виконавчої влади 
та їх структурних підроз-
ділів, а також працівників 
місцевих державних адмі-
ністрацій.

Відповідне протокольне 
рішення прийняли 22 ве-
ресня на засіданні Уряду.

Наостанок Іван ША-
ПРАН нагадав, що у країні 
продовжують діяти про-
тиепідемічні заходи та об-
меження, яких необхідно 
дотримуватися і праців-
никам установи, і отриму-
вачам адміністративних 
послуг. 

Управління ДМСУ 
у Черкаській області

В Управлінні ДМС у 
Волинській області було 
проведено координаційну 
нараду під головуванням 
начальника відомства Іва-
на Войцешука, за участі 
представників міграцій-
ної поліції, Прикордон-
ної служби, Управління з 
питань праці, патрульної 
поліції та Волинського 
ПТПІ.

Зокрема розглядалися 
питання попередження та 
виявлення фактів незакон-
ного перебування на тери-
торії області іноземців або 
осіб без громадянства, за-
побігання вчинення ними 
порушень міграційного 
законодавства України.

Було домовлено про 
тісну співпрацю між ві-
домчими органами для 

запобігання, виявлення та 
припинення порушень у 
сфері працевлаштування 
іноземних громадян.

Начальник міграційної 
служби Волині наголосив 
присутнім на необхідності 
вжиття вичерпних заходів 

з боку всіх правоохорон-
них органів та їх підпо-
рядкованих підрозділів 
для забезпечення реаль-
них результатів в роботі.

Управління ДМСУ 
у Волинській області
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У територіальних міграційних службах України

Зустріч з іноземними студентами 
Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського

У Запоріжжі обговорили паспортизацію засуджених

Вдосконалюємо знання з 
антикорупційного законодавства

Зустріч керівника міграційної служби 
Львівщини із Віце Консулом Америки

Свідомий вибір сучасного подружжя

Заступник начальника УДМС у Терно-
пільській області – начальник відділу у 
справах іноземців та осіб без громадян-
ства Тетяна Лобач  провела зустріч із 
студентами-іноземцями,  які навчаються 
у Тернопільському національному ме-
дичному університеті імені І. Я. Горба-
чевського.

У ході зустрічі Тетяна Лобач  роз’яс-
нила майбутнім лікарям норми чинного 
законодавства стосовно порядку пере-
бування іноземців на території України. 
Студенти дізналися про особливості 
оформлення та обмін  посвідки на тим-
часове проживання, одержали практичні 
рекомендації стосовно реєстрації місця 
проживання, відновлення документів у 
випадку втрати, недопущення порушень 
міграційного законодавства.

Тетяна Лобач наголосила, що іноземні 
громадяни повинні завжди мати з собою 
документи, які посвідчують особу та 
підтверджують її легальний статус.

На завершення зустрічі вона відповіла 

на численні запитання студентів та дала 
низку порад з питань безпечного перебу-
вання іноземних громадян на території 
України.

Сподіваємось, що ця зустріч стане ко-
рисною для  студентів-іноземців, а нові 
знання обов’язково допоможуть у май-
бутньому.

Управління ДМСУ 
у Тернопільській області

Під час перебування у культурній сто-
лиці України, Віце Консул Сполучених 
Штатів Америки Антон Вожейко, заві-
тав у Головне управління ДМС Львівщи-
ни. Зокрема, найважливішим питанням 
під час зустрічі було дотримання грома-
дянами міграційного законодавства.

Начальник Ярослав Скиба розповів, 
що впродовж 2021 року порушників 
серед американців було небагато. З них 
десять протоколів про адміністративне 
порушення, шість рішень про примусо-
ве повернення та одна заборона в’їзду в 
Україну через порушення правил дорож-
нього руху.

Крім цього, представника Сполучених 
Штатів Америки цікавило питання по-
рядку оформлення документів на тим-
часове та постійне місце проживання, 
надання додаткових довідок та вартість 
послуг у Державній міграційній службі.

Загалом, у Львівській області на підста-
вах постійного місця проживання пере-
бувають 162 громадяни США. Основна 
частина таких документовані посвідка-
ми на постійне проживання в Україні, 
оскільки вони одружені з громадянами 
України або мають тут дітей чи батьків.

Ще 169 осіб перебувають в Україні на 
тимчасовому проживанні, метою якого 
є працевлаштування, навчання, возз’єд-
нання сім’ї тощо.

Варто додати, що громадяни США зо-

бов’язуються припинити громадянство 
попередньої країни для того, щоб отри-
мати українське.

Наприкінці зустрічі Ярослав Скиба та 
Антон Вожейко домовилися про подаль-
ші спільні дії у випадку виявлення осіб, 
що порушують правила перебування в 
Україні.

Віце Консул США відмітив роботу 
міграційної служби залишившись задо-
воленим, а також запевнив у готовності 
допомагати у разі необхідності вирішити 
проблемні питання.

ГУ ДМСУ
 у Львівській області

На спільній нараді з представника-
ми обласної прокуратури та уповно-
важеними з прав людини обговорили 
паспортизацію засуджених як дієвий 
засіб профілактики попередження 
здійснення повторних правопорушень.

Робоча міжвідомча зустріч відбулася в 
Запорізькій обласній прокуратурі.

У заході, метою якого стало обгово-
рення особливостей механізму доку-
ментування паспортом громадянина 
України ув’язнених в Запорізькій об-
ласті, взяли участь: керівництво Управ-
ління Державної міграційної служби, 
заступник керівника та начальник 
відділу пробації Запорізької обласної 
прокуратури і уповноважені Верховної 
Ради України з прав людини.

Питання документування засуджених 
є на часі, оскільки відсутність паспор-
та призводить до проблем у соціальній 
адаптації цієї категорії населення та, як 
наслідок, значного підвищення ризику 
повторного здійснення правопорушень.

Враховуючи це, структурними та 

територіальними підрозділами мі-
граційної служби налагоджено плід-
ну співпрацю з установами виконання 
покарань, які знаходяться на території 
області. За 2021 рік фахівцями служби 
було оформлено і видано 217 паспортів 
ув’язненим із 11 виправних установ об-
ласті.

Учасники наради приділили увагу 
проблемним питанням, які виника-
ють у вказаній сфері, зокрема під час 
документування засуджених, зареє-
строваних у зоні проведення ООС та 
тимчасово анексованої АР Крим, а 
також розглянули форми співпраці, 
спрямовані на покращення взаємодії 
між державними органами на вказа-
ному напрямі. Так, найближчим ча-
сом заплановано проведення навчань 
спеціалістами міграційної служби для 
інспекторів закладів виконання пока-
рань, відповідальних за цей напрямок 
роботи.

Управління ДМСУ 
у Запорізькій області

Працюючи над покращенням надан-
ня адміністративних послуг, міграційна 
служба також зважає і на необхідні захо-
ди з антикорупційного нагляду.

Відтак, керівництвом Управління ДМС 
у Херсонській області, начальниками 
структурних підрозділів та очільника-
ми територіальних підрозділів УДМС 
було прийнято участь у дистанційному 
навчанні, проведеному Національною 
академією внутрішніх справ, де розгля-
далися питання антикорупційного зако-
нодавства.

Детально зосереджено увагу на таких 
поняттях, як:

• виховання доброчесності працівників;
• кримінальна та адміністративна від-

повідальність за вчинені правопорушен-
ня;

• поняття конфлікту інтересів, його вре-
гулювання;

• обмеження в отриманні подарунків;
• корупційні ризики та організація по-

відомлень про факти порушення антико-
рупційного законодавства.

Нагадуємо, що будь-яка особа може 
звернутися з повідомленням про мож-
ливе порушення працівниками тери-
торіальних органів/підрозділів ДМС,а 
зробити це можна перейшовши за по-
силанням: https://dmsu.gov.ua/services/
corruption.html

Управління ДМСУ
 у Херсонській області

Україна переходить до електронної 
системи урядування, прийнятої у бага-
тьох державах світу, тому на сьогодні 
кожен громадянин має право оформити 
паспорт у вигляді ID-картки за власним 
бажанням.

Документ має вигляд пластикової 
картки з чипом, на якому зберігають-
ся біометричні дані власника, зокрема 
цифрова фотографія, підпис та відбит-
ки пальців. Тобто ніхто, крім власника 
ID-картки, не зможе нею скористатися, 
порівняно з паспортом громадянина 
України у вигляді книжечки. Що є знач-
ною перевагою у оформленні ID-карт-
ки.

Нещодавно до Борзнянського секто-
ру УДМС у Чернігівській області для 
оформлення паспорта громадянина 
України у формі ID-картки звернула-
ся сім’я Петигорець. Юрій та Любов 
прийняли свідоме рішення обміняти 
паспорт у вигляді книжечки на його 
більш зручну версію у вигляді пласти-
кової картки та користуватися сучас-
ним та захищеним біометричним доку-
ментом. Вони були приємно здивовані 
простій процедурі подачі заяви-анке-
ти, яка зайняла лише декілька хвилин 
та залишилися задоволені обслугову-
ванням. Подружжя переконане, що їх 
спільне рішення користування новою 
послугою стане гарним прикладом, 
адже отримавши її, вони матимуть ряд 
переваг і це відкриває доступ до різно-
манітних електронних сервісів держав-
них органів, до адміністративних та 
банківських послуг.

До речі, такий паспортний документ 
може бути завжди під рукою, адже за 
допомогою мобільного застосунку 
«Дія» електронний варіант ID-карт-
ки доступний у вашому смартфоні у 
будь-якому місці та в будь-який час.

Управління ДМСУ
 у Чернігівській області

З ID- карткою у 14, 25, 45…у 87 або ж… просто 
за бажанням!

Паспорт громадянина України у формі 
ID-картки є повноцінним та самодостат-
нім документом, який посвідчує особу і 
підтверджує громадянство України. Та-
кий документ є практичним, безпечним, 
зручним у користуванні та оформлюєть-
ся громадянам України, починаючи із 
14-річного віку.

Нещодавно працівники Деражнян-
ського районного сектору оформили та 
видали ID-картки для матері Олени та 
доньки Дарини. Даринка отримувала 
свій паспортний документ вперше, при 
досягненні 14-річного віку, тоді як пані 
Олена оформила сучасний документ за 
бажанням та підтримала свою донечку. 
Дівчата подякували працівникам за про-
фесійність у виконанні  своїх обов’язків 
та відтепер матимуть змогу користува-
тись електронними послугами та сер-
вісами, які активно впроваджуються в 
Україні та є доступними, у першу чергу, 
саме для власників біометричних доку-
ментів.

Ще одним власником паспорта нового 
зразка у своїх 87 років став Андрій Ігна-
тович, який звернувся до підрозділу для 

отримання цієї адміністративної послу-
ги. Пан Андрій був приємно здивований 
простій процедурі подачі заяви-анкети, 
яка зайняла лише декілька хвилин та 
зауважив, що навіть у поважному віці 
користуватись сучасним документом – 
можливо та доступно!

Управління ДМСУ
 у Хмельницькій області
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Академік Елла Лібанова: «Міграція українців до Європи 
приносить позитивні зміни, навіть опосередковано»

Продовження, початок на стор. 1
У результаті більшість досліджень, автори яких 

посилаються на результати перепису є дуже сум-
нівними через те, що немає надійної інформа-
ції про генеральну сукупність, не відомо як і що 
слід брати до уваги. 

Повірте: ми, демографи, робимо все можливе, 
щоб це якось залагодити. Але всі наші методи 
певною мірою будуються хоча і не на піску, але 
також і не на цегляному фундаменті. Це дійсно 
так. 

І тому я дуже обережно сьогодні використовую 
цю інформацію. 

Є ще одне важливе питання: щирість респон-
дентів. Навіть коли людей питають, за кого вони 
голосуватимуть, то я дуже сумніваюся, що вони 
відповідають цілком щиро. А коли це стосується 
міграційних настроїв або доходів, то, якщо ві-
рити нашим опитуванням, ситуація дуже погана. 
Якщо ми починаємо питати людей і на підставі 
самооцінок намагатимемося визначити рівень 
бідності, то це, як мінімум, 80 відсотків.  

З 10 відсотків найбільш заможних верств на-
селення, яке обстежує Держстат, третина гово-
рить, що їм не вистачає грошей на харчування. 
У жодній країні світу я не бачила такого, щоб у 
людей було друге житло або автомобіль, і при 
цьому вони вважали себе бідними. Для нас це – 
норма. 

Тому я маю друге застереження до цих цифр: 
українці, з огляду на ментальні та історичні осо-
бливості, побоюються визнавати те, що їм до-
бре, і люблять поговорити про те, як їм погано. 

Є три чинники, які викликали серйозні зміни 
в українському суспільстві за 30 років. 

Передусім це сам факт проголошення незалеж-
ності, війна (перш за все, інформаційна) та пан-
демія COVID-19.

Коли Україна стала незалежною державою, а не 
республікою в імперії, змінилися багато речей, 
насамперед ментально-психологічних. 

Друге, про що варто згадати – це про війну. І 
не лише про ту війну, наслідком якої стала анек-
сія Криму та окупація частини Донецької та Лу-
ганської областей, а й про інформаційну війну, 
яка розпочалася значно раніше, оскільки вона 
власне уможливила фізичну війну. Тому будьмо 
щирі: інформаційну війну, принаймні на першо-
му етапі, ми програли. 

Третє, що вплинуло на українців, – це COVID-19. 
Тому варто відзначити пандемію, зміну поведін-
ки і психологічні зрушення: за останні два роки 
і в Україні, і в світі дуже багато чого змінилося. 

Що головного сталося за ці 30 років? Україн-
ці стали більш українськими. Війна змусила нас 
об’єднатися і зрозуміти, що ми є українцями, що 
ми є гідною нацією. До речі, мені сподобалося 
на параді те, що почали говорити не про станов-
лення української нації, а про її відновлення. Як 
на мене, це дуже важливий імпульс, який має 
дійти до кожного. Ми не 30 років тому з’явилися 
як держава на світовій мапі, і як нація – на ет-
нічній мапі.

Патріотизм, з моєї точки зору є не тільки носін-
ня вишиванок і поширення української мови. Це 
щось значно глибше і ширше. Ми почали багато 
чого розуміти, а молоді люди тепер пишаються 
тим, що вони – українці. Мені здається, це дуже 
важлива зміна, яка відбулася в суспільстві. 

Друга трансформація стосується вже інтеграції 
не в СНД, а в світову спільноту. Вона пов’яза-
на з кількома речами. І йдеться не тільки про 
міграцію, а й про те, що наша молодь опановує 
англійську мову. Погодьтеся, сучасне покоління 
і ті, хто був молодими 30 років тому, в плані во-
лодіння англійською, – це просто різні планети. 

Володіння міжнародною мовою є дуже важ-
ливим, зокрема це уможливлює навчання в єв-
ропейських вишах. Розумію, що наша молодь 
вирушає вчитися, наприклад, у Польщу не до 
Ягеллонського університету, а до якогось не-
великого периферійного. Але все одно вона їде 
туди, набуває навичок поведінки в європейській 
демократичній спільноті. 

Те ж саме і з міграцією. За великим рахунком, 
Україна є нацією емігрантів. Скажіть, будь-ла-
ска, хто за радянських часів будував різні «строй-
ки коммунизма»? Українці. Чому в Тюмені і сьо-
годні багато українців? Тому що вони будували 
нафтогазові промисли. У кого Москва вимивала 
інтелектуальну еліту? У України. Тому ми зви-
кли до постійного відпливу «мізків» та робочої 
сили. 

Проте за останні роки, приблизно з 2012 року, 
дуже сильно змінився характер міграційних пе-
реміщень. До 2012 року біля половини україн-
ських мігрантів виїздили на роботу до Росії. Не 
хочу сказати, що це було погано, але РФ – краї-
на, де український мігрант нічому не навчиться 
в плані демократичного, цивілізованого спілку-
вання, навіть поведінки на вулицях. 

Сьогодні домінує Польща. Але це не Росія, з 
точки зору демократичності. І коли наші мігран-
ти повертаються додому, навіть на короткий пе-
ріод, я бачу наочно, як у найближчому оточенні 
швидко змінюються настрої. Принаймні вони 
розуміють, що сміття кидати на тротуар не мож-
на, що не треба намагатися дати хабара поліцей-
ському, а потрібно мовчки заплатити штраф. Не 
з усіма і не відразу, але поступово ця дифузія 
відбувається. 

Багато людей з України почали проводити від-
пустки в інших країнах. Можливо, це не впливає 
на ментальність широких верств населення. Але 
це дуже впливає на ментальність тих, хто пра-
цює в курортній зоні і в курортній галузі. По-
дивіться, як змінилося обслуговування в наших 
готелях. Якщо раніше важко було знайти покоїв-
ку, яка б нормально прибирала, то тепер це вирі-
шено. Ресторани в Україні – окрема тема. 

Інтеграція в світову спільноту торкається 
всіх сфер. І іноді не напряму, а опосередковано. 
Це впливає на суспільне розуміння, на суспіль-
ний клімат. 

Українці стали набагато більше самодостат-
німи. Ми вже не так наполегливо розмірковує-
мо над тим, як і хто нас оцінить, а здебільшо-
го орієнтуємося на внутрішню самооцінку. Так, 
ми досі дуже любимо рейтинги. Але вже почали 
критичніше до них ставитися. І якщо якась ор-
ганізація в Шотландії (нічого не маю проти цієї 
країни, просто використовую для прикладу) по-
ставила на перше місце в рейтингу, який сама 
вигадала, «Хацапетівський університет» в Укра-
їні, то це не означає, що цей університет такий 
гарний. Ми навчилися критичніше ставитися до 
цього.

І ще одна кардинальна, принципова зміна. Це 
з’явилося в 2000-х, коли ми почали потрошку 
позбавлятися шаленого патерналізму, який був 
нам притаманний. Принаймні перестали розра-
ховувати на допомогу держави. Ми почали розу-
міти, що маємо самі про себе дбати. І сьогодні в 
контексті пенсійних негараздів це надзвичайно 
важливо, щоб ми зрозуміли: ми мусимо платити 
податки і внески до Пенсійного фонду або від-
кладати самі собі на старість. Інакше ми бідува-
тимемо. 

Такої ситуації на початку періоду незалежності 
я не бачила. Відбулися зрушення, і дуже серйоз-
ні. 

Що ж відбулося у зв’язку з пандемією? Поши-
рилися переконання, нібито можна ігнорувати 
найбільш важливі профілактичні заходи. Йдеть-
ся не стільки про маски, скільки про вакцинацію. 
У нас дуже мало залишилося часу. Якщо наші 
вчителі не вакцинуються, то ми знову отримаємо 
онлайн-навчання. На моє глибоке переконання, 
ми маємо щонайменше на рік збільшити шкільне 
навчання, щоб надолужити те, що втратили. А 
дистанційне навчання – це ще й посилення не-
рівності. Тому що діти з бідних сімей не мають 
можливості отримати те ж саме, що діти із за-
можних. Тому що немає гаджетів, немає зв’язку, 
немає мотивації – перелік можна продовжувати. 

Це дуже страшна річ: ми формуємо поколін-
ня невігласів. Єдиним бар’єром на цьому шля-
ху є вакцинування вчителів. Я не проти дис-
танційної освіти як такої. Вона може бути у 
вишах, у старших класах школи, але не в по-
чатковій і в середній школі, де діти просто не 
готові. 

На жаль, зрушення суспільної свідомості, 
пов’язане з COVID-19, повертає нас назад. Не 
вперед, де ми розуміємо, що наша свобода і пра-
ва закінчуються там, де починається свобода і 
права іншої людини, а назад, де ми гадаємо, що 
можемо робити все, що завгодно. 

На що би я ще звернула увагу: ми абсолют-
но некоректно ставимося до дистанційної 
зайнятості. Серед наших найманих працівни-
ків, в усякому разі в бюджетній сфері, домінує 
впевненість, що дистанційна зайнятість – це 
коли людина працює тоді і так, як їй зручно. 
Робочого часу не існує. Відповідно, налагодити 
командну роботу неможливо. Із цим теж треба 

щось робити. В усьому світі дистанційна зайня-
тість процвітає, але це робиться по-іншому, ніж 
у нас. У майбутньому це може стати дуже сер-
йозною проблемою. Тим паче що роботодавець 
може зберігати формат дистанційної зайнятості 
і після пандемії. 

А тепер про те, що у нас не змінилося за трид-
цять років. 

Перше й найбільше поширене: ми досі віримо 
в те, що казки здійснюються. Можна нічого не 
робити, приймати рішення без будь-якого попе-
реднього аналізу, без усвідомлення його наслід-
ків, і воно якось буде. А потім жалітися на те, що 
ми не отримали того, чого хотіли. 

Друге. Переважна більшість нас щиро ві-
рить, що деінде жити краще, ніж там, де ми 
живемо. Це може стосуватися іншої країни, ін-
шого міста. У результаті не просто сформувала-
ся масштабна міграція, яка є нормальним яви-
щем, притаманним глобалізованому світу. Але у 
нас сформувалася мода на міграцію. Стало мод-
но говорити: мовляв, мої діти будуть вчитися і 
працювати тільки за кордоном. 

Міграція дає багато переваг країні-донору, але і 
тягне за собою багато негараздів. Не стану гово-
рити про втрати населення, людського потенціа-
лу, капіталу, що це посилює процес скорочення 
населення в Україні. Я просто скажу про тисячі 
соціальних сиріт – дітей, батьки яких працюють 
закордоном або в інших українських містах.

Переважно сьогодні ми бачимо, що робочу силу 
з України «висмокту»є або Польща, або мегапо-
ліси – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів.

Ми хочемо поєднати високий рівень соціаль-
ного забезпечення з низьким рівнем оподатку-
вання, до того ж взагалі намагаємося уникати 
податків. І, наприклад, ми вважаємо, що навіть 
за повної відсутності страхового стажу наші літ-
ні люди повинні отримувати пенсію, на яку мож-
на нормально жити. Так не буває. Якщо ми хо-
чемо такий рівень соціального забезпечення, як 
у Швеції, то згадаймо про рівень оподаткування 
у цій країні, у тому числі – доходів найманого 
працівника. 

Ми є надзвичайно толерантними до корупції, 
і, на жаль, нічого у нас тут не змінюється. І це 
стосується не лише того, що ми намагаємося за 
будь-яких обставин дати поліцейському хабар, 
замість того, щоб заплатити штраф. Ми також 
упевнені в тому, що коли ми робимо щось не 
таке: не сплачуємо податки, отримуємо зарплату 
«в конверті», даємо хабара, то це не корупція. 
Корупція, мовляв, стосується когось іншого, а 
ми просто живемо, щоб можна було прожити. 
У нас зберігається традиційна для пострадян-
ського суспільства подвійна мораль, коли є одні 
стандарти для себе та близького оточення і другі 
– для усіх інших. 

Значною мірою через це виникло суспільство 
тотальної недовіри. І від 1992 року дана тенден-
ція не зникає. Відповідно до досліджень Інсти-
туту соціології НАН України, українці найбіль-
ше довіряють рідним, трохи менше – друзям, ще 
менше – сусідам. З усіх державних інституцій 
ми довіряємо виключно армії (після 2014 року), 
зі зрозумілих причин.

Тотальна недовіра загрожує проведенню ре-
форм. Для того, щоб провести кардинальну 
реформу, потрібна суспільна підтримка, інак-
ше не можна. Якщо є суспільний спротив – не 
виходить. Українці погоджуються тільки на 
ті реформи, котрі дають швидкий результат, 
якого вони прагнуть, а головне – не вимагають 
змін з боку суспільства. 

Якщо це стосується пенсійної реформи, то очі-
куємо, що дуже швидко, за рік-два, наші пенсі-
онери отримуватимуть пенсії якщо не такі, як у 
Швейцарії, то хоча б такі, як у Польщі. Тотальна 
недовіра в суспільстві несе в собі потенційні за-
грози для суспільства. 

Перше і головне, до чого ми мусимо прагну-
ти, – щоб задеклароване прагнення до європей-
ської інтеграції поєднувалося із поширенням у 
нашому суспільстві європейських цінностей. Ін-
теграція – це не лише економічні чи фінансові 
процеси. Технології, гроші до нас так чи інакше 
приходять. Дуже важлива можливість інтеграції 
українського і європейського суспільства. 

Насамкінець Елла Лібанова звернулася до ме-
дійників з проханням допомогти українцям ста-
ти більшими оптимістами та не концентруватися 
тільки на негативі.

Л. Кущ, власкор газети
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Пошук людей, зниклих безвісти під час збройних конфліктів, – 
проблема міжнародного масштабу

У прес-центрі Національної спілки журна-
лістів України відбувся круглий стіл на тему 
«Зниклі безвісти особи і заручники – гумані-
тарна проблема міжнародного масштабу». 
Співорганізаторами заходу виступили посоль-
ство Азербайджанської Республіки в Україні 
та Спілка журналістів. Спікерами круглого 
столу стали Надзвичайний та Повноважний 
посол Азербайджанської Республіки в Украї-
ні Ельміра Ахундова, заступниця Міністра з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій Інна Драганчук, Ярослав Чорногор 
(«Українська призма»), керівниця центру су-
спільних досліджень Національного інститу-
ту стратегічних досліджень Юлія Тищенко, 
генеральний директор Національного музею 
Тараса Шевченка Дмитро Стус.

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 
№ 65/209 від 21 грудня 2010 року висловила 
серйозну занепокоєність, зокрема, збільшен-
ням кількості насильницьких або недобровіль-
них зникнень у різних районах світу – включ-
но з арештами, затриманнями і викраденнями, 
які є частиною насильницьких зникнень або 
рівнозначні їм. Тому Генеральна Асамблея ого-
лосила 30 серпня Міжнародним днем жертв на-
сильницьких зникнень. 

Ельміра Ахундова розповіла про пошуки 
решток та ідентифікацію солдатів й цивільних у 
Нагірному Карабаху.

Дипломатка розповіла, що Азербайджан, зо-
крема, співпрацює із Міжнародним комітетом 
Червоного Хреста для ідентифікації та передачі 
тіл вірменській стороні. 

«Було легко ідентифікувати вірмен: за фор-
мою, за касками, за амуніцією. Немає проблем 
із цим, якщо це наші солдати чи вірменські, 
проте з ідентифікацією цивільних – тут важкий 
процес. Саме тому ми працюємо з Міжнародним 
комітетом Червоного Хреста. Ми передали 1600 
тіл одразу після закінчення війни. Усі вони були 
ідентифіковані як вірмени... Тіла передають-
ся за посередництва МКЧХ, триває прийом та 
передача тіл на кордоні. Або це відбувається за 
посередництва російського миротворчого кон-
тингенту», – сказала посол Азербайджану.

Державна комісія Азербайджанської Республі-
ки у справах військовополонених, заручників і 
безвісти зниклих громадян, уряд Азербайджану 
вживають необхідних заходів на національно-
му рівні, щоб встановити долю осіб, які зни-
кли безвісти внаслідок конфлікту. Список таких 
осіб, який регулярно оновлюється, був пере-
даний до Вірменії через Міжнародний комітет 
Червоного Хреста. Створена електронна база 
даних про азербайджанців, зниклих безвісти і 
визволених із полону. Азербайджан співробіт-
ничає з МКЧХ для збирання зразків у родичів 
зниклих безвісти, які продовжують очікувати на 
новини про їхнє місце перебування. Зразки бу-
дуть використані для ідентифікації осіб, похо-
ваних у масових та безіменних могилах.

У результаті пошукових операцій у колишній 
зоні бойових дій у Нагірному Карабаху були 
виявлені і передані вірменській стороні понад 
1600 тіл вірменських військовослужбовців. У 

відповідності із зобов’заннями за тристорон-
ньою угодою, Азербайджан створив необхідні 
умови для того, щоб Вірменія змогла забрати 
останки загиблих. 

Досвід Азербайджана може бути корисним 
і для України, де проблема пошуку зниклих 
безвісти також є надзвичайно актуальною. Офі-
ційно зниклими безвісти внаслідок збройного 
конфлікту на сході можна вважати 600-700 
людей, повідомила заступниця Міністра Мін-
реінтеграції Інна Драганчук.

«Офіційно – це те, що є в реєстрі, – можна го-
ворити про 600-700 осіб як таких, що зникли 
безвісти», – сказала вона. При цьому заступни-
ця Міністра зазначила: цифри дуже приблизні і 
вони відрізняються від даних громадського сек-
тору.

«Офіційні дані завжди відрізняються де-юре і 
де-факто. Де-юре – це ті, хто подали заяву про 
зниклих безвісти за особливих обставин. Є пев-
на категорія, яка не підпадає під неї, вони в нас 
числяться в реєстрі як просто зниклі безвісти. 
Відповідно цифри дуже різні. Громадський сек-
тор називає до 2 тисяч», – зазначила вона.

Відсутність єдиного реєстру зниклих безвісти 
не дозволяє рухатися у вирішенні проблеми. 
Свої реєстри має низка відомств: Міністерство 
внутрішніх справ, Служба безпеки України, а 
також Міжнародний комітет Червоного Хреста. 
Ці реєстри потрібно уніфікувати. 

Говорячи про зниклих безвісти за особливих 
обставин, не говорити про реінтеграцію не-
можливо, переконана заступниця Міністра. «Це 
та картина, з якою зустрічається кожна країна 
під час війни. Складна історія нашої країни не 
є унікальною. За вісім років війни Україна, на 
жаль, не змогла об’єднати всіх учасників проце-
су пошуку осіб, зниклих безвісти. Усі зусилля, 
які докладалися з боку депутатського корпусу 
та виконавчої влади після прийняття Закону 
«Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», 

призвели фактично тільки до виконання теоретичної 
частини – створення міжвідомчої комісії».  

На жаль, попри наявність політичної волі вирі-
шити проблему, зарегульованість певних норм 
не дозволяє рухатися у виконанні Закону. «Не-
долік Закону в тому, що він обмежений терито-
ріями Донецької і Луганської області, при цьо-
му абсолютно втрачена тимчасово окупована 
АР Крим. Але серед членів комісії є розуміння, 
що ми не будемо обмежувати себе і записали, 
що комісія повноважна буде діяти і стосовно те-
риторії АР Крим», – пояснила заступниця Міні-
стра, яка є уповноваженою від Міністерства в 
частині запуску роботи комісії. 

Сьогодні комісія активно комунікує з міжна-
родною комісією з питань осіб, зниклих безві-
сти, кілька місяців тому відбувся візит голови 
комісії до України. «Процеси, які відбуваються 
в Україні, є тривалими. Це історія щонайменше 

на півстоліття пошукових дій. Із досвіду спіл-
кування з рідними можу сказати одне: для ро-
дичів немає страшнішого, ніж усвідомлювати, 
що ти не знаєш, що сталося з твоєю дитиною, 
братом, чоловіком. І для них важливо донести, 
що в Україні є ті, хто буде ними опікуватися», – 
зазначила Інна Драганчук.  

Нарівні з відповідними нормами міжнародно-
го гуманітарного права, питання, пов’язані зі 
зниклими безвісти, також розглядаються в кон-
тексті міжнародно захищених прав людини, зо-
крема тих, які стосуються права на захист від 
свавільного затримання, права на справедливий 
судовий розгляд із наданням усіх судових га-
рантій, заборону катувань та інших жорстоких, 
нелюдяних та принижуючих гідність видів по-

водження, заборону насильницьких зникнень, 
права осіб, позбавлених свободи та інші. 

Існує ширший контекст проблеми: сама окупа-
ція Криму та частини Донбасу. Російська Феде-
рація сама взяла населення, яке там залишилося, 
в заручники. Зокрема, вибори, які організувала 
Москва на окупованих територіях, засвідчили 
ігнорування міжнародного права і використан-
ня цивільного населення у своїх цілях. «Людям 
просто роздали російські паспорти, і іншого ви-
бору немає. Ми повинні на це реагувати. Споді-
ваюся, на міжнародному рівні ці вибори не бу-
дуть визнані, принаймні в частині окупованих 
територій», – висловив свою позицію політо-
лог, учасник АТО/ООС Ярослав Чорногор.   

На думку експерта, вирішення проблеми виз-
волення заручників та пошуку зниклих безвісти 
потребує об’єднання зусиль як державних ор-
ганів, так й міжнародних інституцій і громад-
ських організацій, а також підтримки медіа. 

Україна подала позови, в тому числі стосов-
но кейсів зниклих безвісти кримських татар, 
до Міжнародного суду ООН – за  порушення 
Конвенції про заборону расової дискриміна-
ції. «Українське МЗС фіксує зараз 44 особи, із 
них доля 15 невідома. Досі невідома доля Ерві-
на Ібрагімова та багатьох його колег. Це люди, 
які займати активну громадянську позицію, 
працювали зі ЗМІ, були в структурах Меджлісу 
кримськотатарського народу. Це абсолютно по-
літично вмотивовані зникнення. Але російська 
сторона не розслідує ці справи, немає ефектив-
ного провадження», – наголосила  керівниця 
центру суспільних досліджень Національного 
інституту стратегічних досліджень Юлія Ти-
щенко. 

На думку дослідниці, варто говорити про пра-
ва жертв і права родичів. «Родичі повинні зна-
ти правду. Право на правду – важлива частина 
перехідного правосуддя. Важливе ефективне 
розслідування того, що сталося, ідентифіка-
ція, співпраця з міжнародними структурами. Як 
жити далі після того, що сталося? Ми ще маємо 
це сформулювати. Але через це проходили різ-
ні країни, тому що насильницькі зникнення під 
час бойових дій або тоталітарних режимів, на 
жаль, не поодинокі. Чим швидше ми сформує-
мо реєстр, узгодимо всі технічні питання, тим 
швидшою буде реалізація права жертв», – вва-
жає Юлія Тищенко.  

Л. Кущ, 
власкор газети

Ельміра Ахундова

Інна Драганчук
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Нелегальна міграція

Працівники сектору організації запо-
бігання нелегальній міграції, реадмісії 
та видворення Управління Державної 
міграційної служби у Кіровоград-
ській області та відділу міграційної 
поліції Головного управління Націо-
нальної поліції реалізували рішення 
суду щодо примусового видворення 
з України неврегульованого мігранта. 
17 вересня з Міжнародного аеропорту 
«Бориспіль» громадянин Азербайджан-
ської Республіки відлетів на батьків-
щину.

У серпні 48-річний іноземець був 
поміщений до Державної установи 
«Миколаївський пункт тимчасового 
перебування іноземців та осіб без гро-
мадянства, які незаконно перебувають 
на території України» одразу після 
звільнення з Державної установи «Пе-
трівська виправна колонія (№ 49)». На 
території України іноземний громадя-
нин перебував з 2008 року, починаючи 
з 2011 року був засуджений за крадіж-
ку, грабіж, розбій та вбивство.  

У пункті тимчасового тримання не-
врегульований мігрант очікував на 
документування свідоцтвом на по-
вернення до Азербайджанської Рес-
публіки, оскільки не мав документів. 
Отримавши відповідне свідоцтво, був 
примусово видворений до країни по-
ходження.

Управління ДМСУ 
у Кіровоградській області

Відповідно до оголошених ДМС Украї-
ни цільових профілактичних заходів з наг-
ляду та контролю за виконанням інозем-
цями законодавства України в міграційній 
сфері під умовною назвою «Мігрант», які 
проводяться на усій території України з 1 
вересня цього року та з метою виконання 
рішень, прийнятих 26 серпня на міжві-
домчій нараді з представниками контро-
люючих та правоохоронних органів Доне-
цької області і спрямованих на протидію 
незаконній міграції та зменшення впливу 
цього явища на економічну, соціальну та 
інші сфери життєдіяльності в регіоні, 9 
вересня у м. Маріуполь відбулися раптові 
перевірки однієї з сфер діяльності неле-
гальних мігрантів.           

Так, Головним управлінням ДМС у До-
нецькій області у взаємодії з Головним 
відділом БКОЗ Служби безпеки України 
у Донецькій та Луганській областях та 
за участі представників Маріупольсько-
го міського центру зайнятості проведено 
перевірки підстав торгівельної діяльно-
сті іноземців, які здійснюють продаж су-
хофруктів, овочевих та баштанних куль-
тур переважно у торгівельних мережах 
«Сільпо» та «Амстор».                                                      

Перевірками встановлено, що у деяких 
з цих «точок продажу» торгівля здійсню-
ється іноземцями у відповідності до вимог 
законодавства, згідно з оформленими доз-
волами на працевлаштування в Україні та 
тимчасове проживання. Разом з тим було 

виявлено і факти здійснення цієї діяльно-
сті з грубим порушенням законодавства та 
без оформлення дозвільних документів.                   

Після виявлення фактів порушень іно-
земців та осіб, які надавали їм можливість 
здійснювати торгівлю, було притягнуто 
до адміністративної відповідальності. У 
той же час відносно громадянина Азер-
байджанської Республіки, який прибув в 
Україну з метою навчання і знаходиться 
на денній формі навчання одного з вишів 
м. Маріуполь, але фактично займається 
торгівлею, прийнято рішення про приму-
сове повернення в Азербайджанську Рес-
публіку.

Відпрацювання об’єктів діяльності іно-
земних громадян здійснюється повсюдно 
по території області з метою комплексного 
підходу до викоренення незаконної мігра-
ції у регіоні як явища взагалі або ж мінімі-
зації її впливу на суспільні відносини. Так, 
10 вересня, у взаємодії з співробітниками 
Головного управління поліції Донеччини, 
у м. Покровськ припинено діяльність гру-
пи незаконних мігрантів – громадян Рес-
публіки Узбекистан, що займались торгів-
лею під керівництвом свого земляка, який 
постійно проживає в Україні.                                                                                                                                        

Усіх встановлених порушників притяг-
нуто до відповідальності, заходи з подо-
лання порушень міграційного законодав-
ства на території області тривають.   

Головне управління ДМСУ 
у Донецькій області

На Рівненщині не виконав рішення про 
примусове повернення до країни похо-
дження чи третьої країни 51-річний гро-
мадянин Російської Федерації.

14 вересня міграційниками Млинів-
ського сектору УДМС спільно зі співро-
бітниками міграційної поліції виявлено 
і затримано порушника міграційного 
законодавства та притягнуто до адміні-
стративної відповідальності за ч. 1 ст. 205 
КУпАП. Попереднє відповідне рішення 
Млинівського сектору іноземець не виконав 

та не виїхав у 2019 році з території України.
Громадянина РФ поміщено до Волин-

ського пункту тимчасового перебування 
іноземців (ПТПІ).

З початку проведення цільових профі-
лактичних заходів під умовною назвою 
«Мігрант» на Млинівщині:

•  прийнято два рішення про примусо-
ве повернення іноземців з України;

• притягнуто трьох порушників мігра-
ційного законодавства до адміністра-
тивної відповідальності за ч. 1 ст. 203 
КУпАП;

• притягнуто до адміністративної від-
повідальності громадянина України за 
ч. 1 ст. 203 КУпАП (невжиття заходів 
до забезпечення своєчасної реєстрації 
іноземців і осіб без громадянства);

• складено один протокол про затри-
мання іноземця та поміщення до ПТПІ.

Управління ДМСУ 
у Рівненській області

Співробітники Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції 
та реадмісії Головного управління ДМС у Харківській області помістили громадя-
нина Йорданії до Чернігівського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб 
без громадянства.

Іноземця, який незаконно перебував на території України, притягнуто до адміні-
стративної відповідальності відповідно до ст. 203 КУпАП. Дзержинським район-
ним судом міста Харкова прийнято рішення про примусове видворення іноземця.

На цей час вживаються заходи для здійснення процедури примусового видворен-
ня правопорушника.

Управління ДМС у Херсонській області

Поблизу Івано-Франківська в одному 
з готельних закладів працівники від-
ділу у справах іноземців, осіб без гро-
мадянства та запобігання нелегальній 
міграції УДМС в Івано-Франківській 
області виявили шістьох іноземців – 
громадян Республіки Молдова, які по-
рушили терміни перебування на тери-
торії нашої держави.

Усіх їх буде притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності.  Іноземці-пра-
вопорушники повинні сплатити штраф 
і зобов’язані покинути Україну до ви-
значеного терміну.

До слова, зараз на території області 
працівники міграційної служби здій-
снюють комплекс профілактичних за-
ходів під умовною назвою «Мігрант», 
спрямованих на протидію нелегальній 
міграції та інших порушенням законо-
давства України у міграційній сфері.

Натомість іноземцям, які перебува-
ють в Україні понад встановлений 
термін, потрібно взяти до уваги, що 

з 7 серпня  скасовано норму, відпо-
відно до якої всі іноземці, які пору-
шили строк перебування на території 
України в період або внаслідок уста-
новлення карантину, звільнялися від 
адміністративної відповідальності, 
передбаченої ст. 203 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
(КУпАП).

Іншими словами, працівники мігра-
ційної служби отримали необхідні 
підстави та інструменти для поси-
лення заходів, спрямованих на запо-
бігання та протидію нелегальній мі-
грації в Україні.

Управління ДМСУ
в Івано-Франківській області

На Миколаївщині тривають профілактичні 
заходи «Мігрант»

На будівництві шляхів у Ірпені повторно 
виявили незаконних мігрантів

Міграційники з Кіровоградщини видворили 
неодноразово судимого іноземця

Цільові профілактичні заходи тривають: 
результати операції «Мігрант» на Млинівщині

Шістьом громадянам Молдови оголошено рішення 
про примусове повернення до країни походження

Харківській міграційники виявили іноземця, який порушив 
правила перебування на території України

Міграційники Донеччини продовжують виявляти 
порушників міграційного законодавства

У рамках  реалізації профілактичних 
заходів «Мігрант» Новоодеським сек-
тором УДМС у Миколаївській області у 
взаємодії з УМП ГУНП в Миколаївській 
області виявлено та затримано нелегаль-
ного мігранта, громадянина Республіки 
Узбекистан, який тривалий час мешкав на 
території України без документів на право 
проживання в нашій державі та ухилявся 
від виїзду після закінчення законних тер-
мінів перебування.

13 вересня 2021 року Новоодеським ра-
йонним судом задоволено позов Новоо-
деського сектору УДМС у Миколаївській 
області та прийнято рішення про затри-
мання порушника міграційного законо-
давства з поміщенням до ДУ «Микола-
ївський пункт тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні ДМС 
України» з метою ідентифікації та забез-
печення примусового видворення за межі 
території  України. Громадянина Респу-
бліки Узбекистан поміщено до ПТПІ та 

здійснено процедурні заходи згідно з ви-
могами чинного законодавства щодо іден-
тифікації та видворення іноземців.

Заходи  з протидії нелегальній міграції 
на території Миколаївської області трива-
ють.

Управління ДМСУ 
у Миколаївській області

Після виявлення на минулому тиж-
ні випадка незаконного перебуван-
ня і працевлаштування вісьмох гро-
мадян Вірменії у Ірпені працівники 
Управління міграційного контролю, 
протидії нелегальній міграції та реад-
місії Центрального міжрегіонального 
управління ДМС у м. Києві та Київ-
ській області здійснили повторну пе-
ревірку. І не даремно – цього разу до-
рожніми роботами займалися семеро 
незаконних мігрантів, походженням з 
тієї ж країни.

Порушників міграційного законо-
давства притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності за ст. 203 КУпАП 
«Порушення іноземцями та особами 
без громадянства правил перебування 
в Україні і транзитного проїзду через 

територію України». Шістьох із них 
примусово повернуть на батьківщину.

Центральне міжрегіональне 
управління ДМСУ 

у м. Києві та Київській області
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«Шахтар» виграв у «Динамо»
Донецький «Шахтар» переміг київське «Ди-

намо» з рахунком 3:0 в матчі за Суперкубок 
України з футболу. Зустріч відбулася на стаді-
оні «Олімпійський» в Києві.

Вдалий початок сезону
«Гірники» бездоганно почали сезон, виграв-

ши всі вісім матчів Чемпіонату і стартовий по-
єдинок Юнацької ліги УЄФА. Загалом же пе-
реможна серія підопічних Оскара Ратулутри 
налічує вже 16 ігор. 6 : 0 – «Шахтар» більш 
ніж впевнено розбирається з «Вересом» U19 
і продовжує лідирувати в таблиці юнацького 
Чемпіонату України. 63-та позиція Ангеліни Ка-

лініної
Ангеліна Калініна після ви-

ходу в другий раунд турніру 
WTA 250 в Словенії в оновле-
ній версії світового рейтингу 
піднялася на рекордну в кар’єрі 
63-ту позицію. Решта українок 
в топ-100 зберегли свої місця: 
Еліна Світоліна йде 4-ю, Даяна 
Ястремська посідає 53-е місце, 
а Марта Костюк – 56-е. 

Впевнена перемога
У ніч з 25 на 26 вересня в Лондоні 

на стадіоні «Тоттенхем» відбувся бій 
між чемпіоном світу за версіями WBA 
Super, IBF, IBO і WBO Ентоні Джошуа 
і колишнім абсолютним чемпіоном у 
першій важкій вазі і обов’язковим пре-
тендентом WBO у важкій вазі україн-
ським боксером Олександром Усиком.

Українець виграв за очками та забрав 
три пояси у Джошуа, ставши світовим 
рекордсменом у своїй вазі.

   Існує техніка, яка дозволяє зменшити потік самокритики, 
замінивши його самоспівчуттям і самопідтримкою.
  Самокритика є протилежністю до самоспівчуття, і щодня 
ми знаходимо мільйон можливостей себе покритикувати 
(«Хто так паркується!», «Якщо не будеш добре працювати, 
тебе звільнять!», «Ти знову все зіпсував!», «Перестань по-
водитися як ідіот!» тощо). Страх, сором і почуття провини 
створюються, зокрема, нашим невтомним внутрішнім кри-
тиком. Проте існує техніка, яка дозволяє зменшити потік 
самокритики і замінити його самоспівчуттям та самопід-
тримкою.

  Вправа складається з двох частин.
1. Протягом тижня будьте уважні до себе і своїх думок. 
Коли помічаєте, що критикуєте себе:
• зупиніться і зробіть три глибокі вдихи;
• зверніть увагу на те, якими словами ви критикуєте себе, 
коли допускаєте помилки або зазнаєте невдачі;
• чи є якісь ключові /стандартні фрази, які ви застосовуєте?
• яким тоном ви говорите з собою?
2. Пом’якшіть свою критику:
• після того, як відстежили самокритику, подумайте, що б 
ви сказали близькій людині в подібній ситуації. Використо-
вуйте ці слова, щоб перефразувати самокритику;
• зверніть увагу на тон голосу: як би ви хотіли говорити з 
собою?
• з’ясуйте, за що ви критикуєте себе, знайдіть у ситуа-
ції «навчальний» аспект – чого я можу навчитися з цього 
зворотного зв’язку? Як можна пояснити це новачкові або 
дитині?
   Ви можете запам’ятати «голос» свого внутрішнього кри-
тика і навіть дати йому ім’я.
   Знайдіть якір, який допоможе вам згадувати про цю впра-
ву (слово, фраза, місце, предмет).
   Коли ви будете перефразувати слова внутрішнього крити-
ка, підкріпить свій добрий настрій жестом (погладьте себе 
по руці, поплескайте по плечу).
   Не боріться і не сваріться з внутрішнім критиком.

greenpost.ua

Інгредієнти:
• маргарин – 200 г;
• цукор – 1 склянка;
• сода – 1/4 ч. л.;
• сіль – 1/2 ч. л.;
• яйця – 2 шт.;
• борошно – 3 склянки;
• груші – 5-6 шт.;
• халва – 200-250 г.
Спосіб приготування
Борошно просіваємо в миску, додаємо сіль, цукор, розпу-
шувач і перемішуємо. Яйця вбиваємо в невелику мисочку, 
злегка збиваємо виделкою. До борошна додаємо яйця і 
м’який маргарин, замішуємо тісто. 1/3 тіста прибираємо в 
холодильник. Решту тіста натираємо або просто виклада-
ємо на дно форми, змащеної маргарином, рівним шаром. 

Розмір форми – 35 × 24 см. Груші очищуємо від шкірки, 
розрізаємо на 4 частини, видаляємо насіння і нарізаємо 
довільно невеликими шматочками. Розкладаємо груші на 
тісто. Зверху посипаємо халвою. Розтираємо тісто. Від-
правляємо пиріг в розігріту до 200 ° духовку. Випікаємо до 
золотистої скоринки.

cikave.ko.net.ua

Інгредієнти:
Буряк – 500 г;
Овочевий бульйон – 1 л;
Червоний винний оцет – 1 ст. л.;
Картопля – 4 шт.;
Цибуля – 1 шт.;

Вершки (за бажанням) – 200 мл;
Мелений чорний перець/паприка/сушений базилік/сіль – 
за смаком;
Кедрові горіхи і зелень – для подачі.
Спосіб приготування
• Буряк помити, почистити та порізати невеликими куби-
ками.
• Довести до кипіння бульйон, додати буряк і винний оцет. 
Варити на слабкому вогні 40 хвилин.
• Картоплю і цибулю почистити і нарізати кубиками. Потім 
додати до буряка і варити поки всі овочі не стануть м’яки-
ми.
• Зняти з вогню, трохи остудити і збити всі овочі бленде-
ром, після чого повернути на плиту і додати вершки (мож-
на замінити бульйоном) та спеції. Довести до кипіння.
• Подавати з кедровими горішками й свіжою зеленню.

cikave.ko.net.ua

  До COVID-19 ожиріння та ме-
таболічний синдром вважалися 
пандемією ХХІ ст. Асоціація ді-
єтологів України зазначає, що, 
згідно з результатами досліджен-
ня, опублікованими 13 серпня 
2021 року в журналі «Science», 
дієта з високим вмістом жирів 
порушує мікробний баланс сли-
зової оболонки кишківника, що 
сприяє виробленню метаболіту, 
який може збільшувати ризик 
розвитку серцево-судинних за-
хворювань.
  Доктор Мар’яна Байндлосс, до-
цент кафедри патології, мікробі-
ології та імунології з медичного 
центру університету Вандербіль-
та, проводячи експеримент на 
лабораторних тваринах, виявила, 
що порушення мікробіому киш-
ківника відіграє ключову роль у 
розвиткові серцево-судинних за-
хворювань.
   До початку стрімкого поши-
рення коронавірусної інфекції 
COVID-19 ожиріння та метабо-
лічний синдром вважалися пан-
демією ХХІ ст. Наразі приблизно 
40% населення США потерпає 
від ожиріння, і прогнозується, 
що цей відсоток зростатиме й на-
далі. Дослідження виявило рані-
ше не вивчений механізм того, як 
дієта та ожиріння можуть збіль-
шити ризик розвитку серцево-су-
динних захворювань, впливаючи 
на мікробіом кишківника.
   Раніше у дослідженнях Калі-
форнійського університету в Де-
вісі виявили, що епітеліальні клі-
тини, які вистилають кишківник, 
створюють динамічний баланс із 
кишковими мікробами, що спри-
яє здоровому середовищу киш-
ківника.     
  Тож дослідники мали в планах 
дізнатися, чи спричинює ожирін-
ня порушення цього балансу.
 Об’єднавшись, дослідницькі 
групи виявили на тваринних мо-
делях, що дієта з високим вміс-
том жиру викликає запалення і 
пошкоджує епітеліальні клітини 
кишківника. Надлишок жиру по-
гіршує функцію мітохондрій, які 
відповідають за продукування 
енергії, змушуючи кишкові клі-
тини виробляти більше кисню та 
нітратів.
  Ці фактори, своєю чергою, сти-
мулюють ріст шкідливих мікро-
бів, таких як кишкова паличка, 
а також вироблення метаболіту, 
який має назву ТМА (триметиламін). 

Печінка перетворює ТМА в ТМАО 
(триметиламін-нітроген-оксид) 
шляхом окислення. ТМАО спри-
яє розвитку атеросклерозу та 
збільшенню відносного ризику 
смертності від усіх причин.
  Уже відомо, що дієта з високим 
вмістом жиру викликає дисбі-
оз – дисбаланс мікробіому, що 
сприяє розмноженню шкідливих 
мікробів, але причини і механізм 
дії цього процесу залишались не-
відомими.
 Дослідники продемонструва-
ли, що лікарський засіб, який 
традиційно застосовується у лі-
куванні запальних захворювань 
кишківника, сприяє відновленню 
функцію клітин епітелію киш-
ківника і призупиняє зростання 
продукції ТМАО у тварин. Цей 
добре відомий препарат – 5-амі-
носаліцилова кислота – активує 
мітохондріальну біоенергетику в 

епітелії кишківника.
   Байндлосс зазначила, що зав-
дяки вищезазначеному препара-
ту можна запобігти негативним 
наслідкам, викликаним дієтою з 
високим вмістом жирів. Байнд-
лосс також додала, що 5-аміноса-
ліцилову кислоту можна вживати 
разом із пробіотиком для віднов-
лення здорового кишкового се-
редовища та підвищення рівня 
корисних мікробів.
  Тільки повністю зрозумівши 
причинно-наслідковий зв’язок 
між «господарем», організмом 
людини, та мікробіомом кишків-
ника, науковці та медики-прак-
тики зможуть розробити та за-
стосовувати терапію, яка буде 
ефективною для контролю ожи-
ріння та його небезпечних на-
слідків, таких як серцево-судин-
ні захворювання.

greenpost.ua

Як вимкнути голос, який не дає заснути

Тертий пиріг з грушею і халвою

Буряковий суп-пюре

Дієтологи розповідають, як дієта може 
збільшити ризик розвитку серцево-

судинних захворювань

Спортивні новини
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МІГРАЦІЯ

   Історія Молченської чудотворної ікони Божої 
Матері тісно пов’язана з Києво-Печерською 
лаврою, звідки, втікаючи від монголо-татар-
ської навали, прийшли ченці в Молченську 
пустинь, що біля Путивлю, й оселилися там. 
Коли ченці відійшли до Господа, їх поховали 
у облаштованій ними печері в Чудній горі, що 
поблизу Молченського болота. Місцевість та 
була відлюдна. І люди поступово забули, що 
в XII-XIII століттях там жили і померли под-
вижники-ченці з Києво-Печерської лаври.
   Але Господь і Пресвята Богородиця не забули 
це місце подвигів українських православних чен-
ців. За молитвами святих старців, 18 вересня 1408 
року засяяв невимовним світлом образ Божої Ма-
тері на дереві біля Молченського болота. Бортник, 
який знайшов ікону, був вражений побаченим і в 
благоговінні впав на коліна. Раптово гучний неві-
домий голос сповістив: «Та повстане на місці цьо-
му церква Пресвятої Богородиці». Він поспішив в 
Путивль зі звісткою про диво і про веління Божої 
Матері присвятити Їй храм.
   Під передзвін духовенство і безліч народу не-
гайно вирушило до вказаного місця і тоді всі поба-
чили охоплену небесним світінням ікону. Тут же 
відбувся молебний спів і люди отримали безліч 
зцілень. Ікона отримала назву «Молченська», бо 
була явлена на болоті «Мовчи», а багато чудес, 
що були явлені Господом через цю Святу Ікону, 
послужили підставою назвати її «Цілителькою».
   На цьому місці була споруджена каплиця, а по-
тім – храм в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці та 
заснований монастир – Молченська пустинь.
Війни та напади, що спустошували Сумщину, 

змусили ченців заміської пустелі в 1605 році пе-
рейти в новозбудований монастир на території 
Путивльської фортеці, що отримав назву Великий 
Молченський Печерський монастир. Разом з со-
бою ченці перенесли і Святу Молченську ікону. 
Але місто і монастир неодноразово зазнавали 
нападів з боку ворогів, що супроводжувалися по-
жежами. Під час однієї з таких пожеж чудотворна 
ікона Божої Матері Молченська зникла.
   У 1653 році напівзруйнований монастир на 
честь Різдва Пресвятої Богородиці, був віднов-
лений стараннями будівельника Софронія, і тому 
обитель отримала ще одну назву – Софронієва. 
В обителі був встановлений точний список чу-
дотворної Молченської ікони Богородиці. У роки 
радянської влади монастир було знищено, а іко-
ну – втрачено. У дев’яності роки ХХ століття 

Молченський Печерський і Молченський Різдва 
Пресвятої Богородиці монастирі були відновлені. 
У 1997 році обитель міста Путивля отримала ста-
тус жіночого монастиря. Після відновлення мо-
настирських служб був знайдений і чудотворний 
образ. Виявилося, що ікону Божої Матері ховали, 
рятуючи від наруги, місцеві жителі.
    І знову потекли стражденні до цілющого дже-
рела Божої Матері, яка стала зігрівати скрижанілі 
серця, наповнюючи їх благодаттю. Цариця Небес-
на являє безліч чудес і зцілень паломників, що з 
вірою моляться перед Її чудотворною іконою.
  Молитва до Пресвятої Богородиці перед 
Її іконою «Молченська»
   О, премилостива, людинолюбна Володарка наша 
Богородиця! Почуй це немічне моління людей 
Твоїх, що з любов’ю та тремтінням припадають 
до чесної й славної іконі Твоєї «Молченської».
  Смиренно просимо Тебе: Будь стіною непоруш-
ною для України нашої, захисти Святе Українське 
Православ’я від ворогів, єресі та розділень. 
   Нас позбав від злої спокуси, скорботи та хворо-
би, втримай від падінь гріховних, а тих, що впали 
в гріх, підніми до покаяння, страждаючих хво-
робами тілесними й душевними зціли. Тим, що 
відходять до життя вічного, подай розраду і надію 
спасіння. Бо Ти є всесильна оборонця християн, 
що до Тебе припадають у молінні своєму. Та Твоє 
заступництво завжди маючи, прославимо в Трійці 
Єдиного Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа, завж-
ди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

kyiv-pravosl.info

Питання до кросворда:
За горизонталлю:
1. Місто ...-Ата. 5. Світлі кола навколо Сонця. 8. Цікавість, захоплення. 11. 
0,01 га. 13. Підставка для казана. 14. Бараняче слово. 15. Робітнича спеціаль-
ність. 17. Дядько із Простоквашино. 19. Соціальна група людей. 21. Чолові-
чий верхній одяг громадян у Стародавньому Римі. 22. Залізний метеорит, що 
містить понад 13% нікелю і складається з дрібнозернистої суміші мінералів 
камаситу і теніту. 25. Комедія «...-банк». 27. Волелюбний горець. 28. 3,14. 29. 
Постіль, ложе. 31. Російська академія наук. 32. Супутник Сатурна. 33. Місця 
в залі для глядачів. 34. ... Болдуін, голлівудський актор. 35. Невелике, від-
носно ізольоване від інших подібних внутрішньовидове угруповання, для 
якого характерне підвищене, порівняно з популяцією, вільне схрещування 
роздільностатевих особин з різним генотипом (біол.). 36. Назва останньої лі-
тери латинського алфавіту. 38. Російське авто. 40. Кім ... Сен (комуністичний 
диктатор («великий вождь») Північної Кореї). 41. Короткий, різкий, пори-

вчастий рух кого-, чого-небудь. 43. Бог Сонця в єгиптян. 44. Шинок, трактир 
у деяких країнах. 46. Розрив товщі шарів гірських порід і їх опускання. 48. 
Легка будівля для тимчасового користування. 50. Нащадок пана. 52. Бри-
танське авто. 53. «Чарівник із країни ...». 54. Основний склад працівників 
якої-небудь організації, підприємства, установи тощо. 56. Эдгар ... письмен-
ник. 57. Точка небосхилу, з якої нібито виходять (внаслідок перспективи) ви-
димі траєкторії метеорів одного метеорного потоку. 59. Представник народу, 
який проживає в південно-східному Дагестані. 60. Конспіративна зустріч.
За вертикаллю:
1. Католицький монастир. 2. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E 
або e. 3. Військово-політичне угрупування, основними членами якого були 
Велика Британія, Франція та Росія, створене в 1904-1907 роках. 4. Комічний 
трюк. 5. Фахівець із генетики. 6. Пілот-Майстер. 7. Хірургічне втручання. 
9. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавка-
зу та Середньої Азії. 10. Ризький автомобіль. 12. «Місце зберігання зубів». 
14. Вид легкої атлетики. 16. Останній правитель I династії Раннього царства 
Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 18. Оборонна споруда. 20. Заморська, 
баклажанна ... 23. Дуже тверді матеріали (алмаз, корунд, карборунд, боразон 
та ін.), що застосовуються для шліфування, точіння і полірування. 24. Член 
сенату. 26. Курорт на Чорному морі, один з мікрорайонів в Адлерському ра-
йоні міста Сочі, його історичний центр. 28. Майстер з випікання хлібу. 30. 
Напій піратів. 32. Гучний, протяжливий крик тварини. 35. Свої люди в чужій 
країні. 37. Представник народності, яка мешкає на узбережжі Охотського 
моря і в північних районах Якутії. 39. Олександра Марківна ... (російська ак-
торка театру й кіно, Заслужена артистка Росії, Народна артистка Росії, лауре-
ат двох Державних премій Росії (1996, 2002)). 41. Прихильник рішучих захо-
дів. 42. Дружина князя. 44. Огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля; пліт. 45. 
Команда собакам на полюванні. 47. Те саме, що сказ. 49. Наріст на дереві. 51. 
Дим від палаючого жиру. 52. Поселення на південному сході Куби (сучас-
на провінція Гранма), поблизу якого 10 жовтня 1868 року Карлос Мануель 
де Сеспедес звернувся до народу з маніфестом «До співгромадян і до всіх 
націй», в якому закликав до боротьби проти іспанських колонізаторів. 55. 
... Мороз. 57. Домен верхнього рівня, виділений для Росії. 58. Телебачення.

Відповіді до кросворда
За горизонталлю:
1. Алма. 5. Гало. 8. Інтерес. 11. Ар. 13. Таган. 14. Бе. 15. Токар. 17. Федір. 19. Стан. 21. Тога. 22. Атаксит. 25. Ва. 

27. Абрек. 28. Пі. 29. Одр. 31. Ран. 32. Рея. 33. Ложа. 34. Алек. 35. Дем. 36. Зет. 38. Ваз. 40. Ір. 41. Ривок. 43. Ра. 44. 
Таверна. 46. Скид. 48. Ятка. 50. Панич. 52. Ягуар. 53. Оз. 54. Кадри. 56. По. 57. Радіант. 59. Агул. 60. Явка.

За вертикаллю:
1. Абатство. 2. Мі. 3. Антанта. 4. Гег. 5. Генетик. 6. Ас. 7. Операція. 9. Тар. 10. Раф. 12. Рот. 14. Біг. 16. Каа. 18. Дот. 

20. Ікра. 23. Абразив. 24. Сенатор. 26. Адлер. 28. Пекар. 30. Ром. 32. Рев. 35. Діаспора. 37. Евен. 39. Захарова. 41. 
Радикал. 42. Княгиня. 44. Тин. 45. Ату. 47. Каз. 49. Кап. 51. Чад. 52. Яра. 55. Дід. 57. Ру. 58. Тв.

ГОРОСКОП
на ЖОВТЕНЬ 2021 року

Лев. Левові доведеться приборкати свою 
самовпевненість і почати уважно ставитися 
до оточуючих, особливо до родичів похи-
лого віку.

Діва. Жовтень стане для Діви часом 
підведення підсумків. Постійні домашні 
клопоти й проблеми на роботі займатимуть 
увесь час. 

Скорпіон. На Скорпіона чекає напро-
чуд напружений місяць. Безліч ділових 
пропозицій та нові проекти змусять працю-
вати без відпочинку.

Стрілець.Середина осені стане для 
Стрільця часом, наповненим приємними 
враженнями. Однак прихильність зірок га-
рантована лише тим, хто докладе для цього 
зусиль.

Козеріг. Знакові доведеться чимало 
попрацювати, щоб втриматися на плаву. 
Перепади настрою й постійна нервова 
напруга ускладнять стосунки з оточенням. 

Водолій. Зірки обіцяють знаку неймовірний 
успіх у роботі. Будь-яке завдання Водолій 
виконає без зайвих клопотів, чим приверне 
увагу керівництва. Загострення інтуїції до-
зволить обрати найбільш прибуткові про-
екти.

Риби. Зірки будуть особливо прихильні до 
Риб, яким у жовтні не доведеться нічим 
перейматися. Прилив енергії забезпечить 
вирішення професійних завдань практично 
без зусиль, що позитивно позначиться на 
кар’єрі. 

Овен. На Овнів чекає доволі насичений місяць, 
який вони зустрінуть у всеозброєнні. Навіть 
намагання Сатурна внести дисгармонію у 
життя не матиме негативних наслідків. Сон-
це вбереже свого улюбленця від будь-яких 
негараздів. 

Телець. Тельцям гарантовано стабільний 
місяць під гаслом неквапливості. Особли-
вих змін не передбачається, що для знака 
скоріше плюс, аніж неприємна новина.

Близнюки.Середина осені для Близнюків 
стане непростим періодом, в якому дове-
деться зіткнутися з багатьма складнощами.

Рак.Для Рака жовтень стане періодом, коли 
закладатиметься база на майбутнє, тож 
потрібно буде добряче попрацювати. 

Ваги. Терези будуть під особливою увагою 
Венери, тому їм не потрібно хвилюватися 
за особисте життя. Усе, що буде ними зро-
блено для коханої людини, повернеться з 
віддачею. 

Молченська чудотворна ікона Божої Матері

КРОСВОРД


