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Наступними кроками на шляху врегулювання конфлікту
Заява Міністра внутрішніх справ України Арсена
на Донбасі мають стати виведення НЗФ та повернення
Авакова у зв’язку із початком виборчої кампанії
контролю України над держкордоном – Президент
За кілька днів зареєстровані кандидати

Видання започатковане в лютому 2003 року

Україна за останній рік довела своє прагнення до встановлення миру на Донбасі
і сподівається на подальшу єдність та
підтримку міжнародної спільноти на
шляху мирного врегулювання цього
конфлікту, наголосив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної
Асамблеї ООН.
Глава держави зауважив, що 27 липня на
Донбасі розпочався режим всеосяжного

припинення вогню, який, попри спроби
зриву, дає надію на досягнення стабільної
«тиші». А вона вкрай необхідна для продовження руху до миру.
«Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних
збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю
над державним кордоном і, врешті-решт,
відновлення територіальної цілісності
України в межах міжнародно визнаних
кордонів», – сказав Президент. Володимир Зеленський наголосив, що за останній
рік Україна довела своє прагнення до
миру. «Нам вдалося розблокувати діалог,
ми відновили зустрічі лідерів країн Нормандського формату, досягли суттєвого
прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб», – зауважив Глава держави.
Президент подякував міжнародним
партнерам за допомогу та підтримку
України на шляху мирного врегулювання
конфлікту на Донбасі.
«Сподіваємося на подальшу єдність
міжнародного співтовариства в цьому
питанні. Впевнений, що у відновленні
суверенітету та територіальної цілісності
України, а з нею й авторитету міжнародного
права, важливу роль має відігравати саме
ООН», – зазначив Володимир Зеленський.
president.gov.ua

розпочнуть передвиборчу агітацію.
Напередодні цього я хочу звернутися до
усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не
порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не
розхитувати ситуацію на своїх округах.
Хочу попередити: в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу.
Ми будемо жорстко реагувати на всі
спроби побудови «передвиборчих сіток»,
на підкуп виборців, провокації та інші порушення!
На жаль, інформація про такі намагання
у нас вже з’являється!
Ми тісно співпрацюємо із Центральною виборчою комісією та нашим
традиційним партнером «Громадянською
мережею «Опора», які здійснюють пильний моніторинг передвиборчих перегонів
та фіксують порушення.
В Національній поліції працює
спеціальний підрозділ, який перевіряє
усі повідомлення.
Тому якщо у вас є інформація про порушення виборчого процесу – вам треба
звернутися за телефоном: 044-254-97-56.
І ще одна вкрай важлива тема.
Ці вибори проходять в умовах пандемії
COVID-19 та карантину, тому прошу

кандидатів та їх передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення
масових заходів і не ризикувати здоров’ям
своїх виборців.
Жодна партія і жоден кандидат не
отримає преференції від МВС чи поліції,
але кожен може розраховувати на захист і
забезпечення своїх законних прав.
Давайте проведемо цю кампанію, як і
попередні президентські та парламентські
вибори, чітко, чисто і чесно!
Чесна кампанія – запорука чесного результату. Чесний результат – стабільне та
успішне суспільство!
mvs.gov.ua

Наталія Науменко взяла участь у нараді МВС,
присвяченій місцевим виборам

Керівництво міграційної служби Київщини відзначили
високими церковними нагородами

Перший заступник Голови ДМС Наталія Науменко взяла участь у нараді МВС під головуванням першого заступника Міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.
Провідною темою наради стала підготовка до проведення в Україні місцевих виборів, під
час яких міграційна служба забезпечуватиме вчасне оформлення паспортних документів
громадянам, щоб вони могли скористатися своїми конституційними правами у день голосування.
Зокрема, Наталія Науменко наголосила на необхідності організації ефективної роботи
підрозділів ДМС в день виборів. Громадяни України зможуть отримати виготовлені IDкартки, незважаючи на офіційний вихідний день.
Також йшлося про те, що ДМС України спільно з Держприкордонслубою своєчасно реагуватиме на всі питання, які можуть виникати при в’їзді на територію України іноземних
спостерігачів.
mvs.gov.ua

Начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві
та Київській області В’ячеслав Гузь був відзначений високими церковними
нагородами Предстоятелем Православної церкви України Митрополитом
Епіфанієм.
Вітаємо і бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Повідомляємо вам, що з 5 жовтня розпочинається передплатна кампанія на газету «Міграція» на 2021 рік. Ви можете передплатити її у зручний для
вас час у будь-якому відділенні «УКРПОШТА». НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89611
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У Міністерстві внутрішніх справ України

Арсен Аваков та Людмила Денісова підписали
Меморандум про співпрацю у сфері недопущення
порушення прав людини в діяльності органів МВС

«Меморандум про співпрацю між
МВС та Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини підписується вперше. Для МВС підписання
цього документу є важливим індикатором забезпечення гарантій державного
захисту конституційних прав, свобод
та законних інтересів громадян. Метою
Меморандуму є консолідація зусиль,
спрямованих на співпрацю в частині
попередження, виявлення та недопущення порушення прав та свобод людини в діяльності органів міністерства
внутрішніх справ України», - сказав Арсен Аваков.
Очільник МВС підкреслив, що задля досягнення мети, Меморандумом
передбачено підготовку та реалізацію
спільних заходів, серед яких є моніторинг та аналіз причин системних
порушень прав і свобод людини, їх
наслідків, підготовка та узгодження
пропозицій щодо попередження випадків таких порушень в діяльності органів
МВС. А також організація спільних заходів спрямованих на підвищення рівня
правової поінформованості громадян
щодо захисту своїх прав, напрацювання
та реалізація спільних проєктів та програм, спрямованих на посилення гарантій прав і свобод людини в діяльності
органів системи МВС.
Уповноважений Верховної Ради з прав
людини Людмила Денісова підкреслила, що громадяни України стали більш
обізнаними в частині порушення прав
та свобод:
«Люди звертаються до Офісу Уповноваженого з питань порушення їх прав
та свобод з боку правоохоронних органів. Проте варто зауважити, що і МВС,
і Нацполіція оперативно реагують на
наші рекомендації та усувають виявлені
недоліки. Крім того, разом з Національною поліцією ми налагодили роботу
щодо колекторських фірм, оскільки їх

співробітники також чинять і психологічний, і психічний тиск. Поліція відкриває кримінальні провадження, якщо
такі правопорушення є. Разом з поліцією ми працюємо в частині захисту прав
та свобод дитини,що стали жертвами
або свідками насильства. Підписання
цього Меморандуму лише розширить
наші можливості та підніме рівень обізнаності громадян і поліцейських в питаннях захисту прав та свобод», - сказала Людмила Денісова. Заступниця
міністра внутрішніх справ Катерина
Павліченко, в свою чергу зазначила,
що передбачені Меморандумом заходи
співпраці сприятимуть налагодженню
ще більш тісної та ефективної взаємодії
у питаннях дотримання прав людини,
утвердженню парадигми всеосяжної
поваги до прав людини та основоположних свобод.
«Цей Меморандум є свідченням відкритості та готовності до співпраці,
твердого наміру нашого Міністерства
всебічно забезпечувати захист конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян, а також поліцейських,
осіб рядового та начальницького складу
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної
служби України, військовослужбовців
Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України», підкреслила Катерина Павліченко.
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в місцях
несвободи Наталія Бородич, додала, що
вся робота, яка передбачена Меморандумом сприятиме вирішенню проблеми
порушення прав людини:
«Спільні зусилля дозволять нам більше працювати на превенцію щодо недопущення порушень прав людини»- відмітила Наталія Бородич.
mvs.gov.ua

Катерина Павліченко: Наше суспільство стає все більш
поінформованим відносно того, куди звертатися, як діяти і як
розпізнати домашнє насильство

«Домашнє насильство є чотирьох видів: економічне, сексуальне, психологічне та
фізичне. За шість місяців поточного року кількість заяв стосовно вчинення домашнього насильства збільшилася вдвічі. Якщо в минулому році за перше півріччя до
Національної поліції надійшло 68 тис. заяв, то цього року ми вже маємо більше 100
тис заяв. Ця статистика свідчить про два аспекти: про те, що люди почали більше
розпізнавати домашнє насильство, знають куди звертатися, як діяти та про те, що
збільшилася довіра до правоохоронних органів», - сказала Катерина Павліченко.
Заступниця міністра також зазначила, що МВС та Нацполіція визначає одним
із пріоритетних напрямків своєї діяльності запобігання та протидію домашньому
насильству:
«Ми підлаштовуємся під ті реалії та виклики, які існують сьогодні. Перш за все
треба розуміти, що насильство завжди відбувається по колу, воно має свою циклічність. Дуже важливо, щоб особа, яка страждає від домашнього насильства, усвідомила це і намагалася розірвати це коло: зверталася до відповідних служб, поліції.
Як раз, в умовах карантину, МВС разом з Нацполіцією розробило план безпеки»,
- додала Катерина Павліченко.
Заступниця міністра повідомила, що окрім плану безпеки в умовах карантину,
було створено серію відеороликів, освітній серіал про онлайн-інструменти протидії домашньому насильству, запущено чат-бот #ДійПротиНасильства @police_
helpbot.
mvs.gov.ua

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко проінспектував передові
позиції прикордонників в районі ООС
Очільник Служби побував у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське»
та на блокпосту першого оборонного
рубежу, де прикордонники несуть службу у взаємодії із військовослужбовцями
ЗСУ.
Голова Держприкордонслужби перевірив порядок організації служби та застосуванням прикордонних підрозділів.
Також генерал-майор Сергій Дейнеко
перевірив безпекову складову в межах
дорожнього коридору та порядку взаємодії з підрозділами Збройних сил і інших складових ООС.
Не оминув увагою Голова ДПСУ і питання всебічного забезпечення. Під час
спілкування з військовослужбовцями
Сергій Дейнеко наголосив, що усі прикордонники гарантовано отримують належні види забезпечення.
«Ми маємо належне фінансування

та достатньо ресурсів, щоб ефективно
виконувати завдання в районі операції
Об’єднаних сил. Кожен військовослужбовець буде забезпечений усім необхідним для комфортної служби та побуту»,
– відмітив Сергій Дейнеко.
mvs.gov.ua

Кінологи та вибухотехніки Нацполіції отримали новий
службовий спецтранспорт

Участь у церемонії вручення спеціалізованих автомобілів взяли перший
заступник Голови Нацполіції Євген Коваль, заступник Голови Нацполіції Олексій Руденко, начальник відділу організації кінологічної діяльності Нацполіції
Світлана Коломієць, керівники кінологічних та вибухотехнічних підрозділів
Національної поліції в областях. Ігор
Клименко зазначив, що Національна поліція намагається постійно оновлювати
матеріально-технічну базу підрозділів,
аби поліцейські могли ефективно та оперативно виконувати поставлені завдання.
«Є служби, які ми бачимо щодня на
вулиці наших міст, а є служби, які працюють дуже тихо, але від ефективності
їхньої роботи залежить і розкриття злочинів, і затримання злочинців, і в цілому безпека наших громадян. І такими
службами є і вибухотехнічна служба, яка
нараховує 270 працівників, і кінологічна
служба, які налічує 750 працівників. Тисячі викликів про замінування. І кожен
ми розглядаємо, як справжню погрозу

в безпеці. За це я вам щиро дякую. Коли
є поруч кінолог, я розумію, що у нас є
великі шанси «за гарячими слідами»
розкрити тяжкі злочини», - сказав Євген
Коваль.
Заступник Голови Нацполіції Олексій
Руденко повідомив, що за 8 місяців цього року вибухотехніки та кінологи здійснили майже 20 тисяч виїздів на огляди
місця події та на злочини.
«Швидкість прибуття на злочин – це запорука успіху, крок вперед для розкриття злочину, – зазначив Олексій Руденко.
Відтак сьогодні Голова Нацполіції Ігор
Клименко передав поліцейським-кінологам з десяти регіонів по одному
службовому авто «Fiat Doblo». Шість автомобілів «Isuzu D-MAX були передані
вибухотехнічним підрозділам у регіони.
Варто зазначити, що сьогодні до структури кінологічної служби Національної
поліції входять 27 кінологічних центрів
– це найбільша мережа серед усіх правоохоронних органів. З початку року
кінологи здійснили майже 20 тисяч виїздів на місця подій та сприяли розкриттю

нашим громадянам. У нас тисяча собак,
частина натренована на наркотики, частина – на вибухові речовини, на розшук
осіб», – підкреслив глава Нацполіції.
Ігор Клименко подякував поліцейським
за службу та додав, що, враховуючи всі
виклики, надзвичайно важливо, наскільки екіпірований особовий склад, які
спецзасоби правоохоронці використовують та в яких умовах переміщаються.
«Від цього залежить і час реагування
на повідомлення, час приїзду на місце,
швидкість та ефективність розкриття
злочину, а головне – безпека наших громадян», – наголосив керівник відомства.
Перший заступник Голови Нацполіції
- начальник кримінальної поліції Євген
Коваль зазначив, що кожен оперативник,
кожен слідчий, який виїжджає на огляд
місця події, якщо є якісь вибухонебезпечні предмети, розраховує на підтримку вибухотехніків та кінологів.
«Коли ви поруч, нам спокійно, ми знаємо, що слідчо-оперативна група, яка
працює на розкритті злочину, знаходиться

майже 9 тисяч злочинів. У середньому
у цьому році один кінолог із собакою
здійснив 40 виїздів та допоміг у розкритті 30 злочинів, серед яких – пошук
зброї, вибухівки, наркотиків та розшук
людей.
За допомогою службових собак виявлено майже 600 вибухових пристроїв, 9
кг вибухових речовин, більше 130 одиниць вогнепальної зброї та понад 42 тисячі набоїв.
Окрім того, кінологи зі службовими собаками взяли участь у проведенні понад
1800 спеціальних операцій з протидії
незаконному обігу наркотиків, виявили
майже 48 кг наркотичних речовин.
Вибухотехніки Нацполіції впродовж
цього року здійснили більше 8 тисяч виїздів. Крім того, вони ротаційно несуть
службу в зоні проведення ООС. Виявлено та вилучено понад 44 тисячі одиниць бойових припасів або їхніх частин,
близько 100 саморобних вибухових пристроїв, понад 3 кг вибухових речовин.
mvs.gov.ua

У Державній міграційній службі України
В Україні з’явився «Гід з державних послуг»

Нещодавно запрацював «Гід з державних
послуг» – інформаційний онлайн-портал
про всі сервіси, що надаються органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
«Гід з державних послуг» на порталі
«Дія» містить повну та достовірну інформацію щодо 1000 послуг – про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання
послуг, а також необхідні документи та
спосіб оскарження їх результатів. «Гід» доступний у двох форматах відкритих даних:
Excel та Json.
Інформацію про послуги розподілено за

17 категоріями, залежно від сфери діяльності, та упорядковано за 36 життєвими
подіями. Якщо людина, наприклад, хоче
придбати авто, планує народження дитини
чи переїзд на нове місце проживання або
прагне відкрити специфічний бізнес – усю
необхідну інформацію щодо офіційних реєстрацій та отримання необхідних послуг
можна легко знайти на порталі.
Варто відмітити, що однією з найпопулярніших у громадян України є категорія
«Громадянство та міграція», в якій представлено послуги, що надаються Державною міграційною службою України.
«Гід» є офіційним джерелом про державні послуги в Україні. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування
при наданні певної послуги вимагатиме
довідку, яку не згадано на «Гіді», посилання на «Гід» є аргументом для громадян – не
надавати відповідні документи.
Наразі «Гід» продовжує поповнюватися
новими послугами та життєвими ситуаціями.
dmsu.gov.ua
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Виявлено канал незаконної легалізації бойовиків терористичної
організації «ДНР»
Досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження від
2014 року, розпочатого за ч.1 ст. 258-3
Кримінального кодексу України, співробітниками СБУ виявлено незаконну
діяльності з легалізації бойовиків терористичної організації «ДНР».
Так, було встановлено, що громадянин
України сприяє діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом безпосередньо участі в політичній діяльності
на тимчасово окупованій території.
Крім того, в рамках цього досудового
розслідування встановлено, що зазначена особа, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими представниками терористичної організації
«ДНР» та РФ, здійснювала виготовлення документів українського зразка
з метою їх подальшого використання у
своїй злочинній діяльності.
З метою вирішення завдань кримінального провадження відповідно до
ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької

області одним із територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Донецькій області 28 серпня 2020 року надано тимчасовий доступ до речей та документів,
які перебувають у володінні територіального підрозділу ДМС відносно двох
осіб, яким у 2017 році були виготовлені
паспорти громадянина України для виїзду за кордон.
На сьогодні ГУ ДМС України в Донецькій області в установленому порядку
здійснюється перевірка підстав оформлення паспортів для виїзду за кордон
таким особам. За результатами будуть
прийняті відповідні рішення.
dmsu.gov.ua

Д ЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»
ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Голову ДМС України
Соколюка
Максима Юрійовича

Головного редактора
газети «Міграція»
Супруновського
Івана Петровича

Начальника ГУ ДМС України
в Одеській області
Погребняк
Олену Геннадіївну

Начальника ГУ ДМС України
в Донецькій області
Микитенка
Євгена Вікторовича

Начальника УДМС України
в Кіровоградській області
Гончаренка
Володимира Олександровича

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

Отримайте свої документи, щоби не втратити
можливість проголосувати

У період підготовки до виборів підрозділи міграційної служби Київщини посилено працюватимуть, щоби своєчасно
забезпечити громадян паспортними документами. Готові паспорти можна буде отримати навіть у день виборів – 25 жовтня.
З огляду на те, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня, громадяни України,
яким необхідно змінити паспорт у зв’язку
з втратою, викраденням, обміном, визнанням недійсним тощо, мають ще достатньо
часу, щоб оформити та завчасно отримати новий документ. Адже паспорт громадянина України є основним документом
для реалізації права голосу на виборах та
підставою для отримання виборчого бюлетеня особами, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до
списку виборців.
У свою чергу Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області впродовж вересня-жовтня
поточного року максимально спрямовуватиме свої зусилля на своєчасне забезпечення громадян паспортними документами з метою сприяння потенційним

виборцям в реалізації їх права.
З огляду на це рекомендуємо киянам та
мешканцям області вчасно звернутись
до районних відділів міграційної служби,
щоб у разі необхідності замінити паспорт
у зв’язку з втратою, викраденням, обміном, непридатністю для подальшого використання тощо. Нагадуємо, що термін
оформлення ID-картки у звичайному режимі складає 20 робочих днів, у терміновому – 10 робочих днів.
Також закликаємо вчасно отримати
паспорти громадянина України, які вже
оформлені і чекають видачі. Наразі у підрозділах ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області та уповноважених суб’єктів
(ЦНАПах, «Паспортних сервісах») залишаються майже 8000 вже готових до видачі ID-карток (4987 – у м. Києві та 2891 – в
Київській області), за якими не прийшли
їх власники. Чекають на видачу і паспорти громадянина України зразка 1994 року,
які подавалися для отримання послуги з
вклеювання фотокартки при досягненні
25- та 45-річного віку.
Якщо ж з певних причин хтось не встигне забрати свій паспорт найближчим часом – підрозділи ЦМУ ДМС в м. Києві та
Київській області працюватимуть і у день
виборів, тобто 25 жовтня, щоб кожен мав
змогу отримати вже готові документи і
прийти на виборчу дільницю.
Слід зазначити, що готовий документ зберігається у територіальному підрозділі протягом року від дня його оформлення. Крім
того, у період карантину виготовлені документи знищуватися не будуть.
Перевірити готовність ID-картки ви

за допомогою онлайн-сервісу ДМС
– «Перевірка стану оформлення документів»
(https://dmsu.gov.ua/services/
docstate.html).
Окремо звертаємо вашу увагу на те,
що в період установлення на всій території України карантину (згідно з рішенням КМУ, до 31 жовтня включно)
громадяни можуть оформити ID-картку за місцем звернення. Тобто для отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше, у разі
закінчення терміну дії, втрати, при обміні паспорта-книжечки на ID-картку
за бажанням тощо – особа може звертатися до підрозділу міграційної служби,
незалежно від зареєстрованого місця
проживання. Те саме стосується і вклеювання до паспорта старого зразка
актуального фото при досягненні 25- та
45-річного віку.
Такі зміни були установлені відповідно

до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 р. № 259 «Деякі
питання реалізації актів законодавства
у сфері міграції на період установлення
на всій території України карантину»,
а також передбачені пунктом 4 прикінцевих положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» №
530-IX від 17 березня 2020 року.
Нагадуємо, що обидві форми паспорта (ID-картка та паспорт-книжечка)
є рівнозначними та самодостатніми,
відтак жодних додаткових документів
(витягів, довідок) на виборчій дільниці
подавати не потрібно.

На території Харківської області
контррозвідка Служби безпеки України затримала організатора протизаконної легалізації росіян в Україні.
Згідно з офіційним повідомленням
СБУ, в одному із задокументованих
епізодів злочинної діяльності мешканець Харкова пообіцяв громадянину РФ, вихідцю з однієї з республік
Північного Кавказу, безпідставно
отримати українське громадянство.
Він гарантував клієнту виготовлення
комплекту підроблених документів,
які мали стати підставою для Державної міграційної служби оформити анкету для виготовлення паспорта
громадянина України. Вартість «послуг»

становила $5000.
Заходи із припинення злочинної
діяльності проводились СБУ у взаємодії з ГУ ДМС України в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської
області. Їх результатом стало затримання організатора злочину після
одержання замовником паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон у відділі Державної міграційної служби. Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору злочину про підозру та обрання
запобіжного заходу.

Центральне міжрегіональне
управління ДМС у м. Києві та
Київській області

Затримання організатора незаконної легалізації росіян в
Україні – результат взаємодії ДМС з контррозвідкою СБУ

dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

Т.в.о. начальника УДМС у Чернівецькій області Валерій Попов взяв
участь у міжвідомчій нараді з питань підготовки до виборів

Т.в.о. начальника УДМС у Чернівецькій області Валерій Попов взяв участь у
спільній нараді представників ГУ НП у
Чернівецькій області, правоохоронних

органів та ряду громадських організацій, яку провів очільник буковинської
поліції Анатолій Дмитрієв. Учасники
зустрічі обговорили загальні питання
підготовки до виборчого процесу, який
днями офіційно стартував в країні.
Наразі представники структур, дотичних до організації проведення виборів
до органів місцевих рад, сільських,
селищних та міських голів, узгодили
алгоритм взаємодії та оперативного обміну інформацією, в першу чергу щодо
можливих порушень виборчого законодавства.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

На Харківщині обговорили Державну стратегію
регіонального розвитку до 2027 року

Працівники Головного
управління ДМС України
в Харківській області взяли участь у круглому столі в рамках Регіональної
платформи «Діалог про
мир та безпечну інтеграцію».
Основна мета заходу
– обговорення шляхів
ефективної реалізації на
Харківщині однієї з основних стратегічних цілей Державної стратегії
регіонального розвитку

«Паспортний сервіс» у Вінниці змінив адресу

до 2027 року – формування згуртованої держави в
соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому
та просторовому вимірах.
Діяльність Національної платформи «Діалог
про мир та безпечну реінтеграцію» спрямована на
посилення консенсусу та
стійкості в Україні щодо
попередження та вирішення конфліктів. Шлях
до цього – розширення

громадської участі у мирному процесі, надання
пропозицій владі для вироблення відповідної політики, у тому числі щодо
безпечної реінтеграції та
національної єдності, а
також забезпечення суспільної обізнаності у цих
процесах.
Ініціатива реалізується у
партнерстві з Комітетом з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих території у Донецькій, Луганській
областях та Автономній
Республіці Крим, м. Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних
відносин Верховної Ради
України IX скликання та
за сприяння Європейського Союзу в рамках
проекту «Побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу».
ГУ ДМС
у Харківській області

Заходи з перевірки документів іноземців
міграційної служби Луганської області
спільно зі співробітниками Відділення
поліції №1 Новоайдарського ВП ГУ НП
в Луганській області проводили низку
заходів, направлених на контроль, профілактику та виявлення іноземців, які
незаконно проживають у місті Щастя.
Протягом 6 років м. Щастя є однією з
найгарячіших точок, яка розташована
поблизу лінії розмежування та потребує
посиленого контролю з боку правоохоронних органів, котрі контролюють дотримання законів України та стоять на
захисті інтересів держави.
Посилену роботу в межах повноважень, з додержанням міграційного законодавства, поблизу лінії розмежування
здійснюють співробітники міграційної
служби Луганської області, які надають
допомогу правоохоронцям не лише у
виявленні можливих правопорушень,
пов’язаних з підробкою документів, що
посвідчують особу, підтверджують належність до громадянства України. Також посадові особи міграційної служби
ведуть контроль щодо сплати адміністративного штрафу притягнутих до адміністративної відповідальності порушників
адміністративного законодавства України та приймають відповідні рішення про
заборону в’їзду в України до порушників-іноземців, які не виконали постанову
державного органу про сплату накладеного стягнення.
Майже тиждень поспіль співробітниУправління ДМС
ки Новоайдарського районного відділу
у Луганській області

У Вінниці 1 жовтня запрацював оновлений центр обслуговування громадян
- «Паспортний сервіс».
Церемонію його відкриття провели
Директор департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної
адміністрації Володимир Мережко ,
начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій
області Борис Наливайко, прес-секретар
Державного підприємства «Документ»
Володимир Поліщук та начальник відділу обслуговування громадян м. Вінниці
«Паспортний сервіс» Валерій Циркун.
Важливість оновленого центру керівник УДМС Борис Наливайко пояснив
тим, що кількість людей, бажаючих
зробити собі закордонні біометричні
паспорти щороку зростає.
Завдяки децентралізації, з січня 2015
року 70% коштів за надання адміністративних послуг залишаються у місцевих
бюджетах і використовуються на розвиток і добробут територіальної громади.
За надання адміністративних послуг
громадянам у 2019 році підрозділами
УДМС спільно із ДП «Документ» до
місцевих бюджетів перераховано понад
53 млн. гривень.
До «Паспортного сервісу», який сьогодні відкрився зможуть звертатися
громадяни для оформлення, як закордонного паспорта незалежно від місця

їх реєстрації так ІД-карток.
Окрім цього «Паспортним сервісом»
надаватимуться ще й такі адміністративні послуги, як: отримання довідки
про наявність чи відсутність судимості;
здійснення апостелювання документів;
переклад документів; медична страхування громадян подорожуючих за
кордон та страхування автомобілів, для
здійснення поїздок за кордон.
Наразі Державна Міграційна служба
активно проводить реформи, а особливо
із надання якісних адміністративних послуг громадянам. Цей напрямок в приоритеті керівництва УДМС та області.
Управління ДМС у Вінницькій області

Адміністративні послуги для іноземних громадян
стануть доступнішими

З 01.10.2020 іноземцям та особам без
громадянства, які проживають в Тернопільській області буде значно доступніше та комфортніше отримати адміністративні послуги з оформлення та видачі
посвідок на тимчасове та постійне проживання, оскільки усі територіальні підрозділи УДМС України в Тернопільській
області розпочнуть прийом документів
для надання вищезазначених послуг.
Заступником начальника Управління
Державної міграційної служби України

в Тернопільській області Тетяною Лобач
та посадовими особами відділу у справах іноземців та осіб без громадянства,
21, 22 та 23 вересня 2020 року проведено вебінар в режимі онлайн для працівників територіальних підрозділів УДМС.
Головна мета навчання — підвищення
професійної компетентності працівників
міграційної служби.
До відома учасників вебінару доведено
основні вимоги законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, ознайомлено з особливостями
роботи підсистеми “Облік іноземців та
біженців” ЄІАС УМП.
Наголошено на важливості дотримання строків надання адміністративних послуг та належному розгляді документів,
які подаються суб’єктами звернення.
Управління ДМС
в Тернопільській області

На Херсонщині побільшало іммігрантів

За 8 місяців 2020 року міграційною службою Херсонщини було надано 215 дозволів на
імміграцію, з яких за квотою – 36 та поза квотою – 179. Зокрема, на розгляді знаходиться
ще 60 матеріалів щодо надання дозволу на імміграцію в Україну.
Слід зазначити, що минулого року УДМС в Херсонській області було прийнято 192
рішення про надання дозволу на імміграцію в Україну, з яких за квотою – 24 та поза квотою – 168.
Довідка
Дозвіл на імміграцію буває двох видів: в рамках квоти, яку встановлює Кабмін на календарний рік та поза квотою (більше інформації можна знайти за посиланням – https://dmsu.
gov.ua/poslugi/dokumentuvannya-inozemcziv/oformlennya-dozvolu-na-immigracziyu.html).
Управління ДМС у Херсонській області

У територіальних міграційних службах України
Керівник міграційної служби Черкаської області провів
координаційну нараду в Умані

Очільник міграційної служби Черкаської області Іван Шапран спільно із
завідувачем сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та
видворення Ігорем Кобилінським провели координаційну нараду в м. Умань
з керівниками Уманського РВ, Христинівського та Жашківського РС щодо
забезпечення дотримання міграційного
законодавства іноземцями під час святкування єврейського Нового року − Рош
га-Шана.
Іван Шапран зазначив, що нині в Умані, в містечку-паломників-хасидів, перебуває біля 1650 осіб, з яких 1400 заїхали
до України з туристичною метою (до
запровадження тимчасової заборони на
в’їзд іноземців), 100 осіб проживають в
місті на постійній основі та документовані посвідками на постійне проживання, ще 150 – документовані посвідками
на тимчасове проживання в Україні та
проживають в Умані.

Під час наради обговорено питання
міжвідомчої взаємодії міграційників та
правоохоронних органів. Зокрема, за
поданням Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області міграційники прийнли
рішення про примусове повернення до
країни походження стосовно двох іноземців-паломників та два рішення про
заборону в’їзду в Україну строком на
три роки.
З огляду на інформацію Державної
прикордонної служби України, паломники-хасиди масово прибули на кордон
із Білоруссю, аби потрапити на святкування Рош га-Шана до Умані. Забезпечення порядку та дотримання міграційного законодавства України перебуває
на постійному контролі міграційної
служби та поліції перед прийдешнім єврейським Новим роком.
Управління ДМС
у Черкаській області

На Прикарпатті один з довгожителів оформив сучасний
паспорт громадянина України

Паспортний документ у вигляді
ID-картки працівники Верховинського
РВ УДМС України в Івано-Франківській
області вручили одному з найстарших
мешканців селища Верховина Михайлові Маківничуку у зв’язку з втратою попереднього паспорта у вигляді книжечки.
Поважний вік не став перепоною для

оформлення паспорта, адже вся процедура зайняла мінімум часу. Як свідомий
громадянин та інтелігентна людина пан
Михайло уважно стежить за всіма новинами, які стосуються подій, що відбуваються у державі. Для фотографування у
підрозділі міграційної служби він спеціально обрав діловий костюм та не забув
про зачіску. Про ID-картку Михайло Андрійович чув неодноразово по телевізору і читав у районній газеті.
Цікаво, що 95-річний дідусь виявився
першим у великій родині, хто оформив
сучасний паспорт у вигляді ID-картки.
Працівники Верховинського відділу
міграційної служби тепло привітали щасливого власника ID-картки й побажали
йому здоров’я та довгих років життя, а
він у відповідь щиро подякував за доброзичливість та професіоналізм.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

(вартість 345 грн) , у терміновому – 10
робочих днів (вартість 471 грн).
Принагідно нагадуємо також про необхідність своєчасного вклеювання фото
по досягненню 25- та 45-річного віку
у паспорт громадянина України у формі книжечки. Ця послуга безкоштовна
та надається у підрозділах міграційної
служби області за місцем реєстрації громадян.
Управління ДМС
у Рівненській області
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Проведено відеоконференцію з керівниками територіальних
підрозділів міграційної служби Полтавщини

Коли карантин обмежує у спілкуванні, зустрічаємось онлайн!
8 вересня керівник міграційної служби Полтавщини Сергій Шостак, перший заступник Олена Діденко та керівники профільних відділів по лінії
паспортної роботи Оксана Біліхіна та
по лінії роботи з іноземцями та ОБГ
Наталія Дінець провели онлайн-нараду з керівниками територіальних підрозділів служби.
На початку відеонаради начальник
УДМС наголосив на наступному.
• Основним завданням Державної
міграційної служби є надання адміністративних послуг суб’єктам звернення.
• Важливим є дотримання працівниками та громадянами протиепідемічних заходів.
• Необхідно удосконалити роботу по
взаємодії з громадськістю з питань

діяльності міграційної служби та надання адміністративних послуг.
• Під час виконання службових
обов’язків слід дотримуватись дисципліни, законності та не допускати корупційних діянь.
На даній відеоконференції розглянули такі питання:
• надання адміністративних послуг
по лінії паспортної роботи у період карантину;
• надання адміністративних послуг
по лінії роботи з іноземцями та особами без громадянства на період карантину.
Надалі
заплановано
проведення
онлайн-вебінарів з актуальних питань
для територіальних підрозділів міграційної служби Полтавщини.
Управління ДМС
у Полтавській області

Міграційники та прикордонники на спільній нараді
обговорювали долю біженців з Білорусі

В Управлінні ДМС Волинської області провели робочу зустріч керівництва
Управління із представниками Луцького
прикордонного загону Північного Регіонального Управління Державної

прикордонної служби України.
В ході зустрічі обговорено спільні дії
під час звернення іноземців та осіб без
громадянства із заявами про визнання
біженцями або особами, які потребують
додаткового захисту. Особливу увагу
присутніх було звернуто на необхідність
ретельної перевірки громадян Республіки Білорусь, які через політичну ситуацію виявили бажання звернутися за захистом в Україну.
За результатами зустрічі визначені напрямки взаємодії для подальшої ефективної співпраці.
Управління ДМС
у Волинській області

Навчання під час карантину

спеціальної перевірки; практичними аспектами оцінки корупційних ризиків, викликів і загроз; процедурою електронного декларування; методами запобігання
й врегулювання конфлікту інтересів;
практичними аспектами маніпуляцій у
структурі корупційного впливу в управлінській діяльності; етичними та психологічними компонентами проявів корупції у державному управлінні.
Управління ДМС
у Тернопільській області

Міграційна служба області закликає громадян забрати
виготовлені ID-картки

Важливо, щоб кожен громадянин України зміг реалізувати своє право голосу на
місцевих виборах 25 жовтня та прийшов
на виборчу дільницю, маючи на руках
паспорт.
Біля 160 тис. жителів Рівненщини
вже потурбувалися про оформлення
паспорта громадянина України, який є
основним документом для отримання
виборчого бюлетеня на виборчих дільницях особам, яким на день виборів виповнилося 18 років.
Однак понад 2000 ID-карток чекають у
підрозділах служби на своїх власників.
Для нас важливо, щоб кожен громадянин України зміг реалізувати своє право
голосу.
Отож закликаємо громадян не зволікати, а забрати виготовлені ID-картки і
за потреби поспішити із оформленням
паспорта.
Термін оформлення документа у звичайному режимі складає 20 робочих днів
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В режимі онлайн за допомогою сервісу
Zoom навчаються державні службовці
Управління міграційної служби Тернопільщини. Навчання проходять за загальною професійною (сертифікованою)
програмою підвищення кваліфікації з
питань запобігання корупції.
Зазначені навчання запроваджено з
метою надання якісних освітніх послуг
з підвищення рівня професійної компетентності щодо правової грамотності,
розуміння й застосування норм антикорупційного законодавства.
Під час навчання слухачі ознайомлюються з основними засадами реалізації
антикорупційної політики в Україні; порядком застосування антикорупційних
механізмів; особливостями здійснення
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У територіальних міграційних службах України

Міграційна служба Львівщини взяла участь у
контрдиверсійних навчаннях

На Яворівському полігоні, що на Львівщині, у навчально-тренувальному центрі «Верещиця» Львівського державного університету внутрішніх справ, Координаційною
групою Антитерористичного центру при
Управлінні СБУ у Львівський області, за напрацюваннями НАТО проведено масштабні міжнародні тактико-спеціальні навчання
«Рапід-Трайдент 2020» на військових об`єктах регіону.
Для участі в роботі оперативного штабу управління учбової антитерористичної
операції Міграційною службою відряджено досвідченого працівника, заступника
начальника відділу міграційного контролю
та адміністративного провадження ГУДМС України у Львівській області – Андрія
Жураківського.
Крім Міграційної служби Львівщини у
антитерористичних заходах, що відбулися

в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ,
Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій,
Державної прикордонної служби, ЛОДА,
Львівської обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.
В процесі тренувань учасники набули
досвіду і практичних навичок. А Координаційна група перевірила готовність всіх
суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсійним загрозам та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під
час проведення спецоперації.
Завдяки злагодженим та ефективним діям,
учасники тренувань успішно справилися із
поставленими завданнями. Зокрема, було
захоплено групу диверсантів, які за легендою повинні були підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури.
Напрацювання НАТО, сучасні технологічні новинки різних країн відмінно відбули
тест в умовах обмеженого часу для прийняття рішення.
Головне управління ДМС
у Львівській області

Співпраця з ЦНАПом: покращуємо сервіс з оформлення
біометричних паспортів

З метою уникнення порушень та помилок під час оформлення закордонних та
внутрішніх паспортів громадянина України, посадовими особами Каховського районного відділу Управління ДМС України в Херсонській області (далі – УДМС)
проведено навчання з адміністратором

ЦНАПу Каховської міської ради.
Під час навчання особливу увагу було
приділено обов’язковому дотриманню
вимог стандартних операційних процедур при оформленні внутрішнього
паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.
Зокрема, наголошено на посиленні
уважності під час прийому документів,
а також необхідності перевірки паспортних документів заявників на автентичність та дійсність.
Міграційники Херсонщини постійно
надають методологічну допомогу працівникам ЦНАПу, адже така взаємодія – це
запорука якісного надання послуг громадянам.
Управління ДМС
у Херсонській області

У 90 років житель Кіровоградщини отримав перший закордонний паспорт

У Компаніівському районному секторі
Управління ДМС у Кіровоградській області свій перший закордонний паспорт
отримав 90-річний місцевий житель.
Такі відвідувачі у підрозділах міграційної
служби області трапляються не часто.
Микола Олександрович планує поїхати
до Білорусі навідати рідню. А з нинішнього року в’їзд громадян України до сусідньої держави відбувається за закордонним

паспортом, тому пан Микола й отримав
документ. Навіть у такому поважному
віці для чоловіка процедура оформлення
паспорта громадянина України для виїзду
за кордон видалась простою і зрозумілою.
Загалом з початку цього року власників
біометричних закордонних паспортів на
Кіровоградщині стало на понад 19 тис.
більше.
Нагадаємо, закордонний паспорт можна
оформити у будь-якому куточку держави,
незважаючи на реєстрацію місця проживання. На новий документ слід чекати до
20 або до 7 робочих днів. Таким чином
ви матимете одночасно два діючих документи: паспорт громадянина України та
паспорт громадянина України для виїзду
за кордон.
Управління ДМС
у Кіровоградській області

Готуємося до виборів завчасно!

УДМС України в Чернігівській області нагадує, що 25 жовтня 2020 року відбудуться чергові
місцеві вибори, а тому саме час перевірити дійсність свого паспорта громадянина України
для реалізації виборчого права. Прийти на вибори ви маєте право як з паспортом громадянина України у вигляді книжечки (головне, щоб своєчасно була вклеєна фотокартка при досягненні 25- чи 45-річного віку), так і у вигляді сучасного документа – ID-картки. Важлива також
цілісність даних документів (відсутність пошкоджень або малюнків вашої малечі).
Наразі нагадаємо, що оформити новий паспортний документ під час дії карантину можна у
будь-якому підрозділі міграційної служби за місцем звернення, тобто незалежно від реєстрації місця проживання. Новий паспортний документ у вигляді ID-картки виготовляється у терміновому порядку до 10 робочих днів та нетерміновому – до 20 робочих днів. Для реєстрації
в електронній черзі перейдіть за посиланням https://dmsu.gov.ua/services/online.html.
Виникли запитання? Телефонуйте! Номер телефону гарячої лінії УДМС України в Чернігівській області залишається незмінним: (0462) 666-185.
Управління ДМС у Чернігівській області

Онлайн-навчання для працівників територіальних підрозділів
міграційної служби провели на Житомирщині

В обласному Управлінні міграційної служби для працівників територіальних підрозділів УДМС проведені
онлайн-навчання через Google Meet за
наступними напрямками.
• «Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та
надання з нього інформації, взаємодія
між уповноваженими суб’єктами» на
тему: «Порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон».
• «Правовий статус іноземців та осіб
без громадянства» на тему: «Порядок
оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та
знищення посвідки на постійне проживання».
• «Антикорупційні навчання. Конфлікт

інтересів».
Перед початком навчань у вступному
слові начальник Управління Анатолій
Федорчук звернув увагу на належне та
відповідальне відношення працівників
до такого роду навчань, наголосив на
уважному та ввічливому ставленні до
громадян при наданні відповідних адміністративних послуг.
У ході навчань учасниками у формі
інтерактивного тренінгу було відпрацьовано стандартні операційні процедури, які передбачені при наданні
відповідних адміністративних послуг,
розглянуто характеристики настання кримінальної, адміністративної та
цивільно-правової
відповідальності
за вчинення корупційних правопорушень.
Управління ДМС
в Житомирській області

Працівників територіальних підрозділів міграційної
служби Запоріжчини в режимі відеоконференції
підготували до надання нової адміністративної послуги

З 1 жовтня цього року більшість територіальних підрозділів міграційної
служби Запорізької області розпочинають прийом документів від іноземців
та осіб без громадянства на оформлення посвідок на тимчасове проживання
в Україні.
Зважаючи на це, для вдосконалення
професійних знань та навичок міграційників в Управлінні ДМС були проведені дистанційні заняття в режимі
відеоконференції для керівників територіальних підрозділів та працівників
УДМС, які відповідають за роботу в
інформаційній підсистемі «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП.
Слухачам вебінару роз’яснили вимоги СОП «Подання документів та формування заяви-анкети для оформлення
(у т.ч. замість втраченої або викраденої), обміну посвідки на тимчасове
проживання» під час роботи в інформаційній підсистемі «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП. Окремо
спікери зупинилися на особливостях
процедури зняття біометричних даних,
скануванні та долученні до заяв-анкет
необхідних документів та визначенні
строків перебування іноземців на території України. Наголосили на обов’язковому вивченні спеціалістами законодавства, яке регламентує цей напрям
роботи.
Учасники навчання мали можливість
в режимі реального часу спільно вирішити ряд питань, що виникають під
час роботи в інформаційній підсистемі.
Також, користуючись нагодою, співробітникам УДМС довели вимоги доручення ДМС України від 08.09.2020

року №Д/91/1-20 «Про деякі питання
організації роботи територіальних
органів і територіальних підрозділів
ДМС у період підготовки та у день
проведення чергових місцевих виборів
у 2020 році».
Спікерами дистанційного навчання
від Управління ДМС України в Запорізькій області виступили:
• заступник начальника Управління –
начальник відділу у справах іноземців
та осіб без громадянства Михайло Тихонський;
• заступник начальника відділу у
справах іноземців та осіб без громадянства Тетяна Войченко;
• завідувач сектору централізованого
оформлення документів для іноземців
та ОБГ Світлана Мазуренко;
• т.в.о. начальника відділу з питань
громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Світлана Валієва.
Управління ДМС
в Запорізькій області

У територіальних міграційних службах України
Кожен десятий буковинський студент планує виїхати
на ПМП за кордон

Третина опитаних соціологами старшокласників та студентів з Чернівецької області дали ствердну відповідь на запитання щодо ймовірного виїзду за кордон для
навчання чи подальшого працевлаштування. Більше половини опитаних буковинців пов’язують своє професійне майбутнє з Україною, 15% висловили намір
виїхати за кордон на тимчасові заробітки,
9% – для продовження навчання.
Серед мешканців областей Карпатського регіону молоді буковинці виявили найвищий рівень готовності до стаціонарної
зовнішньої міграції. Зокрема, майже 11%
опитаних висловили бажання виїхати в
майбутньому на постійне місце проживання за кордон. В середньому по Карпатському регіону цей показник склав 4,7%.
Водночас представники учнівської та
студентської молоді з Чернівецької області мали найменший досвід перебування за
кордоном впродовж останніх п’яти років.
У порівнянні з їхніми ровесниками з сусідніх областей, де 9 з 10 опитаних були
за кордоном, серед буковинців цей

показник склав лише біля 60%.
Також соціологи зафіксували на Буковині один з нижчих рівнів освітньої міграції,
серед проявів якої є здобуття транскордонної освіти та академічна мобільність.
Серед лідерів за цим показником і в регіоні, і в країні є Львів з інтегральним індексом 0,46. Буковина в цьому списку з індексом 0,23 поки посідає останні позиції.
Однак вчені прогнозують в подальшому активне зростання освітньої міграції
та в цілому міграційної активності молоді Карпатського регіону, як найбільш
мобільної та інтегрованої у глобальні
економічні процеси частини українського суспільства. Близькість європейських
кордонів та можливості безвізу цьому
лише сприятимуть.
Як уникнути негативних демографічних
наслідків та дисбалансів на внутрішньому ринку праці, спільно вирішуватимуть
дотичні до зазначеної проблематики органи державної влади разом з фахівцями
міграційної служби.
Довідка
Повідомлення підготовлено на основі
опитування «Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» «Інструменти регіональної політики
регулювання зовнішньої міграції молоді
Карпатського регіону», проведеного серед учнів старших класів, студентів закладів професійно-технічної освіти та вишів
Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

У медовий місяць із новим біометричним
закордонним паспортом!

Позитивні емоції у черговий робочий день працівникам Деражнянського районного сектору УДМС області
подарувала наречена Анна, яка завітала до територіального підрозділу для
оформлення паспорта громадянина
України для виїзду за кордон. Дівчина
вже отримала ID-картку на нове прізвище та щоб не гаяти часу подбала про
своєчасне оформлення їй біометричного закордонного паспорта.
Працівники територіального підрозділу побажали молодятам щасливого

подружнього життя та вдалого сімейного відпочинку.
Міграційна служба Хмельниччини
нагадує, що подати заяву на оформлення паспорта для виїзду за кордон можна незалежно від місця реєстрації у
будь-якому територіальному підрозділі служби або у Хмельницькому центрі
обслуговування громадян «Паспортний сервіс» ДП «Документ» або у центрах надання адміністративних послуг.
Вартість оформлення закордонного
паспорта становить:
• 682 грн – протягом 20 робочих днів;
• 1034 грн – протягом 7 робочих днів.
Детальну інформацію можна дізнатись на офіційному веб-сайті
ДМС України за посиланням: https://
dmsu.gov.ua/poslugi/dokumenti-dlyavijzdu-za-kordon/vidacha-pasportagromadyanina-ukrajni-dlya-vijzduza-kordon.html або ж за телефоном
«гарячої лінії» Управління: (093) 20307-06 та (0382) 65-03-06.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

формі ID-картки та закордонних, зокрема
вжиття заходів щодо недопущення недоліків в роботі.
У ході відеоконференції представники
міграційної служби відповіли на проблемні питання, що ставилися під час обговорення.
Управління ДМС
у Полтавській області
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Представник Міграційної служби взяла участь у брифінгу з питань
оформлення документів ромським національним меншинам

Головний спеціаліст міграційної
служби Центрального районного відділу у м. Маріуполі Ольга Дзех взяла
участь у спільному брифінгу з представниками відділу превенції Центрального ВП у м. Маріуполі на тему

«Про набуття громадянства України
та оформлення паспорта громадянина
України ромським національним меншинам».
Під час брифінгу основну увагу
було приділено питанням отримання особами, які належать до ромської
національної меншини і на законних
підставах перебувають на території
України, документів, що посвідчують
особу і підтверджують громадянство,
свідоцтво про народження та про державну реєстрацію актів цивільного
стану.
Головне управління ДМС
у Донецькій області

7 років тому у Вінниці урочисто відкрито центр по
роботі з шукачами притулку

У 2013 році було прийнято програму
«Про затвердження плану заходів щодо
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в українське
суспільство на період до 2020 року».
На Управління покладено повноваження з організації роботи із шукачами
притулку на території Вінницької та
Житомирської областей.
Завдяки тісній співпраці обласної адміністрації, Вінницької міської ради та
Управління, 25 вересня 2013 року по
вул. Соборній 15-А у м. Вінниці відбулося урочисте відкриття Центру по роботі з шукачами притулку та соціальної
інтеграції УДМС в області.
Центр обладнано за європейськими
стандартами. Встановлено скляні, прозорі, звукоізоляційні кабіни для проведення співбесід з іноземцями та особами без громадянства, які звертаються за
наданням притулку в Україні. У кабінах
здійснюється обеззаражування за допомогою ультрафіолету, що в умовах
карантину створює безпеку для роботи
як працівників, так і осіб, котрі звернулися по допомогу. Між кабінами проведено електронний звуковий зв’язок для

спілкування, під час якого отримується
максимальна інформація про іноземця.
У подальшому сектор у справах біженців та соціальної інтеграції розглядає
звернення і разом з результатами розгляду направляє до ДМС України для
прийняття рішення щодо визнання іноземців біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день
в Управлінні Державної міграційної
служби області зареєстровано 35 біженців із 7 країн світу (Анголи, Конго,
Сомалі, Судану, Грузії, Російської Федерації та Пакистану), а також 25 осіб,
які визнані особами, котрі потребують
додаткового захисту.

Неодноразово Центр відвідували із
робочими візитами представники Міжнародної організації міграції, ОБСЄ,
УВКБ ООН, Червоного хреста, які постійно відзначали позитивні тенденції
щодо процесів інтеграції біженців у
наше суспільство.
Управління ДМС
у Вінницькій області

Омріяний документ вже у власниці

На Полтавщині відбулась відеоконференція з представниками
Центрів надання адміністративних послуг з паспортних питань

З метою забезпечення ефективної взаємодії, за ініціативою УДМС України в
Полтавській області проведено відеоконференцію в онлайн-режимі з працівниками Центрів надання адміністративних
послуг в області.
Захід відбувся за участі завідувача Яни
Федій та головного спеціаліста Наталії
Тіняєвої сектору стандартів роботи та
контролю якості Управління та представників Полтавського, Кременчуцького,
Миргородського та Пирятинського Центрів надання адміністративних послуг.
На даній зустрічі в онлайн-режимі були
висвітлені та обговорені питання дотримання законодавства України під час надання адміністративних послуг з оформлення паспортів громадянина України у
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До територіальних підрозділів міграційної служби Чернігівської області щодня звертаються громадяни з різними
життєвими обставинами. Спеціалісти
не залишаються осторонь від вирішення проблем і, в силу своїх повноважень,
всіляко допомагають у їх вирішенні.
Однією з таких є громадянка М., яка
у свої 62 роки проживала за паспортом
зразка СРСР 1974 року. Її життєва

історія не залишила байдужими працівників Ічнянського районного сектору. За радянських часів вона з чоловіком, залишивши дітей в Закарпатській
області, в пошуках роботи та заробітку
була змушена працювати за наймом в
різних куточках України. В 90-ті роки
вона оселилася на території Ічнянського району, але через свою необізнаність
та брак часу своєчасно не обміняла
паспорт «старого зразка».
Спеціалісти підрозділу з розумінням
поставилися до проблеми заявниці та
посприяли в отриманні нею паспорта
громадянина України у вигляді ID-карти.
Довгоочікуваний документ вже у
власниці, і відтепер громадянка М. зможе подати документи для оформлення
пенсії.
Завідувач Ічнянського районного сектору Ярослава Дубиновська вручила
жінці омріяний документ та побажала
міцного здоров’я, сили духу, приємних
подій і невичерпного оптимізму.
Управління ДМС
у Чернігівській області
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У Державному підприємстві «Документ»

Шахраї полюють на іноземців

Одна із послуг, яку надає Державне підприємство «Документ», – це оформлення іноземцям посвідки на постійне або тимчасове проживання в
Україні. Нею користуються громадяни інших країн, що на законних підставах перебувають в нашій країні. Хтось із них приїхав до нас навчатися,
інші – працювати в представництвах іноземних
держав…
Загалом категорій іноземців, що мають право
отримати вищезгадану посвідку доволі багато. А

коли є попит на цей важливий документ – завжди
знайдуться недобросовісні ділки, що бажатимуть
заробити на незаконних оборудках або відвертому
шахрайстві.
Хочемо поділитись з вами історією, що днями
сталася з іноземцем під час оформлення посвідки
на постійне проживання в Україні нібито в одному із наших Центрів «Паспортний сервіс». Один
молодий чоловік, перебуваючи у своїй країні на
далекому Сході, через Інтернет знайшов «адвоката» (так той відрекомендувався), який запропонував допомогти вирішити питання з оформленням
посвідки на постійне проживання в Україні без
присутності іноземця і за окрему доплату.
«Просто копії своїх документів скидай на електронку, а гроші на рахунок», – пояснив добродушний «помічник». Чоловік зрадів, бо мав намір
працювати у солідному медичному закладі міста
Києва, мріяв допомагати людям, тому заявлена
ціна послуг «адвоката» хоча й була зависока, проте наближала до бажаного. Після того, як сума
була переведена на вказані реквізити, а копії на
електронну скриньку, минуло декілька тижнів і
«адвокат» радісно сповістив, що питання вирішено, а після приїзду в Київ лише необхідно забрати
готову посвідку. При цьому вказав адресу одного
з Центрів «Паспортний сервіс».

Через деякий час іноземець звернувся по електронній пошті до «адвоката», щоб той повідомив
серію та номер посвідки. Але відповіді так і не
отримав. А коли дізнався, що оформлення посвідки без присутності людини неможливе, почав
звертатись до усіх знайомих в Києві з проханням
допомоги. Одним із знайомих виявився товариш
нашого колеги… Історія триває. Усі дані про «помічника» вже надійшли до поліції.
Ми вже неодноразово наголошували й ще раз
нагадуємо, що Державне підприємство «Документ» – мережа Центрів обслуговування громадян
«Паспортний сервіс» – входить до сфери управління Державної міграційної служби України, і
з випадковими «партнерами», «адвокатами» та
«супроводжуючими помічниками» не співпрацює. Усі послуги сплачуються добровільно, про
що повідомляється на нашому офіційному сайті
– https://pasport.org.ua.
У разі необхідності звертайтесь: ми консультуємо онлайн або за номером call-центру (044) 597
87 77.
Поділіться цією публікацією – адже інформація
може бути корисною для когось із ваших друзів.
Бережіть себе та свій час!
Наталія Кривицька,
прес-служба ДП «Документ»

Юридичний дайджест
Робоча нарада стосовно питання переміщення
Право на зміну імені
державного архіву Одеської області

11 вересня відбулася робоча нарада голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова, начальника Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса) Тимофія Дудіна та директора Державного
архіву Одеської області Петра Лук’янчука.
Провідною темою зустрічі стало переміщення Державного архіву Одеської
області до будівлі, яка б відповідала необхідним технічним вимогам, адже
там повинні зберігатися понад 1 млн справ Національного архівного фонду
України.
Також обговорили і питання взаємодії підрозділів Центрального відділу ДРАЦС Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Одеса) з Державним архівом Одеської
області та архівними відділами районних державних адміністрацій.
Після зустрічі було проведено також і перевірку умов зберігання документів
в державному нотаріальному архіві Одеської області.
Анастасія Кандиба

Оновлено програмне забезпечення Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

З метою належного виконання норм
Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо протидії рейдерству» 11 вересня 2020 року технічним адміністратором Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр) оновлено програмне
забезпечення цього реєстру.
Так, відтепер під час державної реєстрації права оренди, емфітевзису
та суперфіцію на земельні ділянки
обов’язковими полями для заповнення є:
- «Дата укладання договору» (після
2013 р.)/ «Дата державної реєстрації»
(до 2013 р.);
- «Строк: рік, місяць, день»;

- «Дата закінчення дії»;
- «Автоматичне продовження дії договору».
Наголошуємо, що автоматичне продовження дії договору відбувається
виключно у разі коли договір, укладений або змінений після 16 липня
2020 року, містить умову щодо його
поновлення відповідно до статті 1261 Земельного кодексу України.
У випадку якщо інше речове право було зареєстроване до оновлення програмного забезпечення, то за
допомогою програмних засобів забезпечення Державного реєстру не
відбуватиметься продовження чи
припинення дії договору.
Євгенія Молчанова

Право на зміну імені (прізвища,
власного імені, по-батькові) фізичної особи передбачено статтею 295
Цивільного кодексу України.
Починаючи з 16-річного віку, людина має право на власний розсуд
змінювати своє прізвище або ім’я.
Проте, за згодою батьків, це можна
зробити і в більш ранньому віці, а
саме з 14 років.
Змінювати по-батькові дозволяється у разі усиновлення або його скасування, якщо батько змінив своє
ім’я чи відомості про нього, як про
батька, були вилучені з актового запису про народження.
Для того, щоб змінити ім’я чи
прізвище, або те й інше, потрібно з
відповідною заявою звернутися до
відділу державної реєстрації актів
цивільного стану за місцем проживання.
Одночасно із заявою необхідно подати наступні документи:
• паспорт і свідоцтво про народження заявника;

• свідоцтво про шлюб (у разі коли
заявник перебуває у шлюбі) або
про розірвання шлюбу (у разі коли
шлюб розірвано);
• про народження дітей (у разі коли
заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
• про зміну імені заявника, батька
чи матері, якщо воно раніше було
змінено;
• свою фотокартку;
• квитанцію про сплату державного мита.
Заява про зміну імені розглядається у тримісячний строк з дня її подання.
Зверніть увагу!
Після отримання дозволу заявникові необхідно звернутися у відділ
ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища.
Якщо не зробити цього протягом 3
місяців без поважних причин – дозвіл втратить силу.
Єлизавета Божаткіна

Органи ДВС змусили погасити багаторічні
заборгованості зі сплати аліментів
Органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції упродовж минулого тижня стягнули 127,1 млн грн аліментів. З них 32,3 млн грн проблемної
заборгованості було стягнуто державними виконавцями завдяки застосуванню
до боржників встановлених Законом обмежень: позбавлення права виїзду за
межі України, права керування транспортними засобами, права користування
вогнепальною зброєю та права полювання, накладення арешту на майно, притягнення боржника до відбування суспільно корисних робіт.
Так, на виконанні в Дарницькому районному відділі Державної виконавчої
служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Київ) з 2014 року перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання дитини.
Боржник відмовлявся сплачувати аліменти упродовж шести років. Ситуація
змінилася після застосування до боржника встановлених Законом обмежень та
арешту його майна. Згідно з заявою стягувача, минулого тижня суму заборгованості було сплачено в повному обсязі – 245 667 грн.
На виконанні в Тернопільському міському відділі Державної виконавчої
служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) з 2007 року перебувало виконавче провадження про
стягнення аліментів на утримання 2 дітей.
Після застосування державним виконавцем до боржника заходів, передбачених ч. 9 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» стягувачу (згідно
з її заявою) було сплачено суму заборгованості в повному обсязі – 188 085 грн.
Органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції з початку 2020
року стягнули 4,4 млрд грн аліментів. З них 1,1 млрд грн стягнуто державними виконавцями завдяки застосуванню до боржників встановлених Законом
обмежень.
minjust.gov.ua
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День знаний в Школе будущего: Международная академическая школа «Одесса»
открыла свои двери для первых учеников

После шести лет строительства, 1 сентября, образовательное учреждение, аналогов которому нет в Украине и
в Европе, открыло свои двери для маленьких одесситов.
Счастливые ученики уже посетили свой первый урок в
Международной академической школе «Одесса». Школа
будущего – настоящий центр образования и всестороннего
развития: интеллектуального, физического, творческого и
духовного. На праздничной линейке маленьких одесситов
и их родителей приветствовал инициатор строительства
уникального образовательного учреждения, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.
«Ежегодно 1 сентября мне приходится приветствовать
тысячи студентов двух наших университетов, но сегодня я
испытываю волнение особого рода.
Мы впервые открываем двери нашей Школы, строительство которой на протяжении последних шести лет было
предметом моего особого внимания и усилий. Вдумайтесь,
в самое тяжелейшее для страны время, когда все останавливалось, когда не стало хватать денег на поддержку и того,
что есть, мы взялись за осуществление уникального образовательного проекта. Решили воздвигнуть «с нуля» учебное учреждение, равных которому нет в Украине. Мы хотели построить не просто школу, что, кстати, сегодня тоже
нелегко осуществить. Мы решили построить Школу будущего – настоящий центр образования и всестороннего развития, в том числе духовного просвещения. И я счастлив,
что нам это удалось!
На этом месте могли вырасти очередные небоскребы, появиться центр развлекательной индустрии с казино, да, были желающие так освоить эту территорию. А
мы построили Международную академическую школу
«Одесса», где дети будут учиться, заниматься спортом,
творчеством. И этим я горжусь!», – отметил инициатор
строительства Международной академической школы
«Одесса», почетный гражданин города Одессы и Одесской
области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.
Школа рассчитана на 1200 мест, но при первом наборе
руководство школы не гналось за количеством. Всего было
набрано семь классов – с первого по шестой. При поступлении с каждым первоклассником проводили собеседование, а, начиная со второго класса, дети сдавали специальные тесты.
«Начальное образование, как мне кажется, это самое важное, фундамент всей жизни человека. Как любому родителю, мне, как маме, хотелось бы, чтобы у детей был и высокий уровень знаний, и хорошие отношения в коллективе, и
достойное питание, и безопасность – есть много важных
факторов, которые влияют на начальное образование ребенка. Я уверена, что в новой школе все это будет на самом
высоком уровне. Сегодня уже говорили о том, что много
десятилетий никто не строил школы. Да, делают ремонты,
реконструкцию, и то не всегда. Но построить школу «с
нуля», с фундамента, – такого не было в нашем городе уже
очень давно. Поэтому мне кажется, что открытие Международной академической школы «Одесса» – это знаковое
событие», – говорит заслуженный юрист Украины Татьяна
Кивалова.
Торжественное открытие школы посетила народный депутат Украины, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяна Плачкова.
«Сергей Васильевич на самом деле сделал очень много в
сфере образования на юге Украины – это и Национальный
университет «Одесская юридическая академия», и Международный гуманитарный университет, и сейчас это – Международная академическая школа «Одесса». На одной из
наших первых лекций в Юракадемии Сергей Васильевич
сказал, что у него есть мечта, чтобы наше образование
начиналось с первого класса, а не только с института, и я
очень рада, что сегодня у него эта мечта сбылась, а теперь
очередь за детским садом», – отметила Татьяна Плачкова.
Народный депутат также отметила, что, кроме образования,

дети в этой школе смогут также получать духовное воспитание и физическое развитие. По ее словам, это лучшее учебное заведение, которое она желала бы для своих детей.
Этот день оказался волнительным не только для первоклассников, но и для учителей. Ведь им предстоит учить
детей по совершенно новой уникальной программе в современной школе с самым инновационным оборудованием.
«Сегодня удивительный день – мы принимали первых
учеников. Как будто все идут сегодня в первый класс – и
дети, и родители, и учителя. Это работа очень большой
команды единомышленников под руководством Сергея
Васильевича Кивалова, благодаря которому мы сегодня
смогли открыть такую замечательную школу, современную и оснащенную», – отметила директор школы Наталия
Вернидуб.
Светлые кабинеты с интерактивными дисплеями, просторный универсальный спорткомплекс, два бассейна,
киноконцертный холл и школьное кафе. Здесь созданы все
условия для того, чтобы дети развивались всесторонне.
Духовному воспитанию способствует наличие двух храмов – Иоанна Богослова и Сергия Радонежского. Также родители новоиспеченных учеников утверждают, что одно из
главных достоинств этой школы заключается в изучении
разных иностранных языков с начальной школы. Отметим, что абсолютно все родители изъявили желание, чтобы
их дети учились в русскоязычных классах.
«Качественное образование – залог успешного будущего,
новых перспектив и хороших возможностей реализовать
свой потенциал во взрослой жизни. Мы предусмотрели
все, чтобы в нашей школе вам было комфортно учиться,

школе «Одесса» в том числе получила маленькая Элина
Боярчук, девочка с особыми потребностями, которая в
этом году пошла в первый класс. Такая программа будет
предусмотрена для всех детей с особыми потребностями
здоровья. Маленькую Элину в школу привела прабабушка
Елена Вирановская – бабушка-героиня одесского моряка
Андрея Новичкова.
«Сегодня праздник из праздников, первый раз дети идут в
школу, и я счастлива, что моя правнучка Элла будет учиться в этой школе, где она получит хорошее образование. Я
понимаю, какие усилия были приложены для строительства этой школы, и хочу пожелать многие лета, здоровья
и благодарность Сергею Васильевичу за такую школу и
такую возможность», – поделилась прабабушка Элины
Елена Вирановская.
Ученики с первого по шестой классы с интересом рассматривают новую школу и с нетерпением ждут знакомства с одноклассниками.
«Я готовился к школе – читал, писал и занимался дома.
Теперь готов учиться вместе со своими друзьями», – рассказывает первоклассник Дима. Старательно готовились к
первому учебному дню в новой школе и второклассницы
Карина и Кристина. «Нам понравилось, что пока мы будем
заниматься здесь по полдня. И еще нравится, что здесь есть
бассейн», – поделились девочки. Вполне уверенно в новой
школе чувствует себя и шестиклассник Костя, который не
сомневается в том, что очень быстро сможет наладить контакт с новыми одноклассниками. «Вообще школа очень
красивая. Газон ухоженный, здание новое, светлое, думаю,
что условия учебы здесь будут намного лучше, чем в других школах», – отметил Костя.

интересно проводить свой день. Но не только. В условиях непростой эпидситуации, когда все мы вынуждены
соблюдать социальную дистанцию, в целях безопасности
здоровья наших учеников и учителей, в классах нашей
школы будут обучаться не более 5-7 человек. Вашим детям, дорогие родители, будет не только комфортно, но и
безопасно учиться», – добавил Сергей Кивалов.
«Нас очень заинтересовало, что в школе будут изучать
пять языков, в том числе китайский, также эта школа является международной и наверняка лучшей в Одессе. Мы
недавно переехали сюда, но очень много слышали о Кивалове и том вкладе, который он внес в город Одессу. Мы
уверены, что этот проект будет очень удачным и знаковым
для города», – поделилась Татьяна Бейтиа, мама первоклассницы Софи.
В Международной академической школе созданы все
условия для учебы и внеклассных занятий. В кабинетах
стоят многофункциональные парты. Мебель и все материалы, использовавшиеся для строительства школы, являются экологически чистыми и сертифицироваными.
Также соблюдены все требуемые нормы и стандарты. В
каждом классе – умывальники, система вентиляции, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Также большие
светлые окна для проветривания помещений. На полу –
экологически чистый, качественный противоскользящий
линолеум, а высота потолков составляет четыре метра.
В отдельном корпусе расположен бассейн, что является
большой редкостью для школы, огромный спортивный зал
и киноконцерт-холл.
Несмотря на отказ городских властей в финансировании
бюджетных мест для одесских школьников, Сергей Кивалов решил не лишать таких детей возможности посещать
Школу будущего. Накануне 1 сентября сертификат на
бесплатное обучение в Международной академической

Сама школа заложена на месте семейной церкви Григория Маразли, городского головы, известного мецената, который много сделал для развития культуры и просвещения
нашего города. Духовное начало положено и в основании
самой школы, где находятся два православных храма – Иоанна Богослова и Сергия Радонежского, покровителя всех
учащихся. Знаковым является и дата выдачи лицензии на
образовательную деятельность – 27 мая. Именно в этот
день, в 1794 году, императрица Екатерина II подписала рескрипт об основании Одессы, поэтому руководство школы
уверено, что и дальнейшее развитие учебного заведения
будет успешным. Инициаторам строительства школы
пришлось пройти через множество препятствий, прежде чем был заложен первый камень нового учебного
заведения. На этом месте могли бы вырасти очередные
небоскребы, здесь планировали построить центр развлекательной индустрии с казино, но Сергею Кивалову
удалось отстоять эту территорию, и сегодня здесь находится лучшая в городе школа. Политические оппоненты до сих пор продолжают искать подвох, особенно
накануне выборов. В торжественный для всех школьников день они попытались сорвать праздник, устроив
импровизированный митинг под забором школы, но
испортить детям настроение им не удалось – проплаченное провокаторам время закончилось раньше, чем
торжественное мероприятие.
Начало грандиозному проекту было положено больше
шести лет назад. Экономический и политический кризис, военные действия в стране, безразличие власти –
строительство школы шло в очень непростые времена.
Окончание работ и начало образовательного процесса
должны стать символом положительных перемен и в
городе, и в стране.
Пресс-служба НУ «ОЮА», Наталья

10

№ (0 9) 2 2 3,
вересень 2020

У Державній прикордонній службі України

Президент України Володимир Зеленський побував
у КПВВ «Майорське»

Під час робочої поїздки до Донецької
області Президент України Володимир
Зеленський побував у контрольному
пункті в’їзду-виїзду «Майорське».
Глава держави оглянув облаштування
КПВВ та порядок здійснення контрольних процедур на ньому.
Голова
Державної
прикордонної
служби Сергій Дейнеко доповів Володимиру Зеленському, що у пункті облаштовано чотири павільйони паспортного контролю на кожному з напрямків
руху. Також функціонують два павільйони для проходження паспортного
контролю особами, які перетинають
лінію розмежування в пішому порядку,
– зазначається на https://www.president.
gov.ua/news/prezident-oglyanuv-kpvvmajorske-64045.
Президент оглянув робочі місця працівників пункту. На КПВВ обладнано 35 робочих місць для перевірки

паспортних документів, що дає змогу
уникати черг навіть у разі збільшення
пасажиропотоку.
Володимир Зеленський ознайомився з
порядком пропуску транспортних засобів на КПВВ.
Сергій Дейнеко зазначив, що основні загрози, які існують у цьому пункті
пропуску, – це спроби перевезення валюти, лікарських і наркотичних засобів, зброї й вибухових речовин.
Голова Держприкордонслужби зауважив, що з 22 березня 2020 року, після
запровадження карантинних заходів,
КПВВ тимчасово не працює.
«Пікове навантаження зафіксовано з
початку березня до запровадження карантину. Було до 14 600 громадян на
день», – сказав Сергій Дейнеко.
Президент поцікавився, чи надходили
звернення від громадян з проханням
відновити роботу КПВВ. Голова Держприкордонслужби зазначив, що таких
звернень не надходило, проте «Майорське» готове до відновлення роботи за
необхідності.
«Фактично ми готові проводити
всі контрольні операції. Відстань від
КПВВ до лінії розмежування становить
800 метрів», – зазначив Сергій Дейнеко.
Також Володимир Зеленський відвідав позиції Збройних сил України на лінії фронту, де поспілкувався з бійцями.
Президент вручив військовим державні
нагороди.
dpsu.gov.ua

Надзвичайний і Повноважений Посол Канади в Україні та Представник
Президента України в АР Крим побували у КПВВ «Каланчак»

Надзвичайний і Повноважений Посол
Канади в Україні Лариса Ґаладза та постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич із робочим візитом перебували на адмінмежі з
тимчасово окупованим Кримом.
У супроводі виконуючого обов’язки
начальника Херсонського прикордонного загону підполковника Владислава

Кобилякова Посол Канади та Представник Президента ознайомились з
інфраструктурою КПВВ «Каланчак»,
порядком здійснення перевірочних заходів, контролю осіб, умовами пропуску
громадян через адмінмежу та роботою
прикордонників у період дії карантинних обмежень. Крім того, ознайомились
з умовами несення служби військовослужбовцями та мали змогу пройти шлях,
який долають громадяни під час перетину адмінмежі.
Спілкуючись з подорожуючими, Посол
Канади та Представник Президента відзначили важливу роль служби на цьому
напрямку та подякували військовослужбовцям за їх сумлінну роботу.
Підполковник Владислав Кобиляков
зазначив, що Державна прикордонна
служба прикладає максимум зусиль для
захисту від злочинності, зовнішньої
агресії та охорони адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.
dpsu.gov.ua

Аби виїхати до Італії з двома дітьми, їхня мати
підробила згоду батька
Прикордонники Чопського загону у
пункті пропуску «Тиса» виявили підроблену згоду батька на виїзд двох малолітніх дітей за кордон.
У пункт пропуску на виїзд з України
прибула 31-річна українка, яка прямувала до Італії разом з сином та донькою. Окрім паспорта, жінка надала на
контроль доручення від батька дітей
про згоду на їх виїзд за кордон. Однак
під час вивчення документів прикордонники встановили, що на момент
видачі документа батько неповнолітніх перебував за межами України та
фізично не міг надати таку згоду.
Дітей 2016-го та 2018-го років народження правоохоронці через кордон не
пропустили та у супроводі матері повернули на територію України.
Про факт можливої підробки документа охоронці кордону повідомили
співробітникам Національної поліції.

У діях жінки вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів
та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
dpsu.gov.ua

Україна провела онлайн-консультації зі США у сфері
протидії контрабанді ядерних матеріалів

На полях 64-ої Генеральної конференції МАГАТЕ відбулися українсько-американські консультації, присвячені
спільній протидії контрабанді ядерних
матеріалів, повідомляє mfa.gov.ua.
Делегацію України очолив перший
заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко. У перемовинах також взяли
участь заступник генерального директора Національного наукового центру

«Харківський фізико-технічний інститут», представники Держатомрегулювання, дипломати МЗС та посадовці
ДПСУ.
Сторони відзначили ефективну співпрацю та прогрес у цій сфері, зокрема
завдяки встановленню США обладнання на близько 89 міжнародних пунктах
пропуску через державний кордон та
контрольних пунктах в’їзду-виїзду в
Україну. Йдеться про системи радіаційного контролю, а також переносні
прилади радіаційного контролю та радіаційної розвідки на міжнародному
кордоні України та адміністративній
межі з тимчасово-окупованими та підконтрольними РФ територіями.
У ході зустрічі представники Адміністрації Державної прикордонної служби та Міністерства енергетики США
домовилися про підписання спільної
заяви з нагоди 15-річчя двосторонньої
співпраці у сфері протидії контрабанді
ядерних матеріалів.
Сторони підтвердили свої наміри і
надалі удосконалювати можливості та
розширяти співпрацю, спрямовану на
протидію ядерній контрабанді. Такі
кроки сприятимуть зміцненню глобальної безпеки.
dpsu.gov.ua

Держприкордонслужба продовжує послідовну реалізацію завдань
щодо впровадження європейських принципів управління кордонами
В Адміністрації Держприкордонслужби відбулось чергове засідання Віртуального контактного аналітичного центру, у якому взяли участь представники
державних органів, які є суб’єктами
інтегрованого управління кордонами.
Варто нагадати, що Віртуальний контактний аналітичний центр є дієвою
платформою для інформаційного обміну, забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи високого рівня з
вирішення нагальних питань підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки та
збереженням відкритості державного
кордону для законного транскордонного співробітництва.
Під час засідання презентовано звіт
про стан виконання Плану заходів на
2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами

на період до 2025 року. Також обговорено питання підготовки до засідання
міжвідомчої робочої групи та удосконалення інформаційної взаємодії. Крім
того, розглянуто актуальні питання та
визначено завдання для подальшої роботи.
dpsu.gov.ua

Іноземців вдалося затримати завдяки
небайдужим мешканцям прикордоння,
які сповістили охоронців кордону про
рух невідомих на околиці села Кропивник.
Групу у складі чотирьох чоловіків, які
прямували до Польщі «навпростець»,
за 1 кілометр від державного кордону
затримали прикордонники відділення
«Мігове» Львівського загону. Жоден із
затриманих при собі не мав документів,
що посвідчують особу.
У ході опитування двоє чоловіків назвалися громадянами Гани, третій – зі
Сьєрра-Леоне, ще один – з Республіки
Конго. Як зазначили подорожувальники, в Україну вони потрапили легально,

певний час були студентами: троє навчалися у столиці, четвертий у Полтаві, але вирішили шукати кращої долі у
країнах Європейського Союзу.
Після встановлення осіб правопорушників
адміністративно-процесуальні
документи будуть скеровані до суду.
Санкція ч. 2 статті 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону
України» передбачає накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або адміністративний арешт на строк
від десяти до п’ятнадцяти діб.
dpsu.gov.ua

На Львівщині прикордонники затримали «Квартет»
нелегалів із Африки

Азербайджансько-узбецький «дует» порушників затримали
прикордонники на Закарпатті

На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали двох незаконних мігрантів, що мали намір потрапити до країн ЄС в обхід пунктів пропуску.
Про рух іноземців у напрямку державного рубежу прикордонників відділу «Великий Березний» проінформували їхні колеги з оперативно-розшукового підрозділу.
Обох нелегалів доставили у спецприміщення відділу прикордонної служби «Великий Березний». Після з’ясування усіх обставин справи порушників притягнуть
до відповідальності за ст. 204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю іноземців
вирішуватиме суд.
dpsu.gov.ua

Центри зайнятості – для людей!
Одеська обласна служба зайнятості відновила прийом
клієнтів безпосередньо у своїх приміщеннях

Прийом громадян здійснюється із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України,
серед яких: масковий режим, дезінфекція та дотримання дистанції.
Рекомендуємо клієнтам при особистому відвідуванні центру зайнятості:

- користуватись захисними масками у
приміщенні;
- дотримуватись дистанції понад 1,5 метри;
- відвідувати центр зайнятості, дотримуючись призначеного часу для надання
послуг.
Також звертаємо увагу зареєстрованих
під час дистанційого відвідування безробітних, що вони повинні взяти з собою
на запланований особистий прийом до
кар’єрного радника оригінали документів (трудову книжку, паспорт, довідку
про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків та
документ про освіту).
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Спільна діяльність служби зайнятості та ОТГ:
легалізація робочих місць

Угоду про спільну діяльність між Овідіопольською районною філією Одеського
ОЦЗ і Авангардівською ОТГ підписали 6
серпня 2020 року представники сторін в
особі директора філії Вікторії Ільніцької
та голови громади Сергія Хрустовського.
Подія відбулась в рамках робочої зустрічі
керівників структурних підрозділів Авангардівської селищної ради, комунального
підприємства «АКС» та житлово-комунального підприємства «Драгнава».
Вікторія Ільніцька в своїй промові наголосила, що на сьогодні служба зайнятості є сучасною сервісною установою,
яка незалежно від карантинних обмежень
завжди відкрита до співпраці, аби наблизити свої послуги до населення. Зокрема,
було ознайомлено із ситуацією на ринку
праці регіону, озвучено проблемні питання, з якими зіштовхуються безробітні
громадяни, особливо сільське населення
при працевлаштуванні. Для роботодавців
пропонувалися послуги підбору персоналу на умовах рекрутингу, навчання та
підвищення кваліфікації на замовлення
роботодавця, фінансову підтримку в розмірі ЄСВ за працевлаштованих на нові
робочі місця тощо.

Голова Авангардівської ОТГ зазначив:
«Ми – молода громада, яка розвивається і
відроджується, в своєму складі маємо населені пункти Авангард, Прилиманське,
Нова Долина, з п’ятнадцятитисячним
населенням. Наразі відбудовуємо інфраструктуру по сучасним стандартам. А
саме – будуємо нову школу, дитячий садочок, житлові будинки, здійснюємо реконструкцію Будинку культури та інших
приміщень, покращуємо та озеленюємо
селище задля наших жителів. Впевнений,
що співпраця з центром зайнятості – це
лише початок спільної взаємодії і, однозначно, буде результативною».
Одним із актуальних питань, на якому
акцентувалась увага – легалізація зайнятості населення громади. Було відзначено, що саме легалізація робочих місць та
підвищення рівня заробітної плати є підґрунтям для поліпшення добробуту сільського населення. Учасники підписання
документу офіційно підтвердили наміри
спільно реалізовувати державну політику
у сфері зайнятості населення.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Станом на 1 вересня 2020 року в Одеській обласній службі актуальними є 3.2
тисячі вакансій. Сталим попитом у роботодавців користуються водії автотранспортних засобів, вчителі закладів загальної середньої освіти, медичні працівники,
бухгалтери, електромонтери та кухарі.
Середня заробітна плата у вакансіях становить 5.7 тисяч гривень.
Зараз в Одеській області статус безробітного мають 18.1 тисяч осіб. Середній
розмір допомоги по безробіттю становить в області 3.5 тисяч гривень.
За 8 місяців цього року понад 3.4 тисячі осіб скористались можливістю проходження професійного навчання за спеціальностями, що затребувані на ринку
праці. Участь у громадських роботах та
роботах тимчасового характеру приймали 5.1 тисяч осіб.

У вересні роботодавці Одещини почали
активно укомплектовувати вакансії
Всього у 2020 році до Одеської обласної
служби зайнятості надійшло понад 23 тис
вакансій.
Станом на 15 вересня 2020 року в базі
даних Одеської обласної служби зайнятості актуальні понад 2.5 тис вакансій.
Найбільш затребуваними залишаються
професії водіїв, вчителів, електромонтерів та підсобних робітників. Середня заробітна плата у вакансіях складає 6.6 тис
грн.
Найбільшу заробітну плату серед робітничих професій роботодавці пропонують
бетонярам (16.9 тис грн), швачкам (9 тис
грн), дорожнім працівникам і машиністам
екскаватора (9.3 тис грн).
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

В Одесі та області актуальні понад 3 тисячі вакансій

№ (0 9) 2 2 3,
вересень 2020

11

Пресконференція заступника директора Одеського ОЦЗ
Галини Бородатюк для ЗМІ

Відбулась пресконференція заступника директора Одеського обласного
центру зайнятості Галини Бородатюк.
Тема зустрічі з представниками ЗМІ
актуальна: «Ринок праці Одеси і області».
У своєму виступі Галина Бородатюк
зазначила: «За 7 місяців цього року на
обліку перебувало 36 тис. осіб, це значно більше показників минулого року.
З метою зниження напруги на ринку
праці та підтримки як безробітних,
так і роботодавців проводились заходи щодо збереження робочих місць та
підтримки малого та середнього бізнесу. Це дало змогу працевлаштувати за
сприяння служби зайнятості близько
15 тис. шукачів роботи. Так допомогу
по частковому безробіттю отримали
близько 12 тис. працівників».
Основні тези виступу:
- За 7 місяців 2020 року в Одеській службі зайнятості зареєстровано
близько 36 тис. безробітних, що на
37% більше показників минулого року.
Понад 14,8 тис. осіб, що звернулися до
служби зайнятості у січні-липні 2020
року працевлаштовані, біля 5,0 тис.
взяли участь у громадських роботах та
інших роботах тимчасового характеру,
більше 3,3 тис. проходили професійне
навчання.
- 4,6 тис. роботодавців подали до
служби зайнятості близько 20,8 тис.

вакансій, що значно менше показників
минулого року, внаслідок введення в
Україні карантину. Найбільше від введення карантину постраждали сфери
туризму, громадського харчування,
сфери обслуговування. Затребувані працівники у медичній та освітній
сферах, транспорті, сільському господарстві.
- Одеська обласна служба зайнятості організувала роботу з реалізації
державних ініціатив щодо підтримки
бізнесу в умовах карантину. Механізм
підтримки малого та середнього бізнесу запрацював в Україні з квітня 2020
року, а для фізичних осіб-підприємців – з червня 2020 року. За цей період
біля 6,3 тис. роботодавців та фізичних
осіб-підприємців скористались допомогою держави для компенсації заробітної плати близько 12 тис. особам, з
них 5,8 тис. – фізичні особи-підприємці. Це дозволило зберегти робочі
місця на 540 підприємствах Одеської
області. Серед найбільших отримувачів допомоги такі підприємства, як
ПАТ «Північтранс», ЛОК «Санаторій
«Біла Акація», ПП «Гармаш», ТОВ
«Турист», ТОВ «Оріон» ТОВ «Алакозай чай», ТОВ «Премиум чай», ТОВ
«Титан».
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ

Співпрацюємо і допомагаємо

Вже багато років найбільш вагомим
гравцем на ринку праці Кілійського району є ТОВ «Титан», яке було засноване в 1998 році на базі Кілійського м’ясокомбінату та маслозаводу. Сьогодні
це сучасний високотехнологічний виробничий комплекс – підприємство,
що займає лідерські позиції серед підприємств харчової промисловості півдня України і має власну торгову марку
– ТМ «Кілія».
Між фахівцями відділу взаємодії з роботодавцями Кілійської районної філії
Одеського обласного центру зайнятості і ТОВ «Титан» налагоджено плідне співробітництво. Інспектор відділу
кадрів підприємства Віра Медведенко – відповідальний діловий фахівець
і мила усміхнена жінка – частий гість
у філії, коли будь-які кадрові питання
підприємства потребують оперативного вирішення.
У лютому 2020 року Генеральний директор підприємства Сергій Чернега і
директор філії Марина Сіраш підписали договір про співпрацю.
Яскравим підтвердженням цієї співпраці є статистичні данні. Так, протягом
січня-липня 2020 року ТОВ «Титан»
надало інформацію про 47 вакансій, з
них вже 14 укомплектовані за сприяння служби зайнятості. А враховуючи,
що асортимент продукції, яку випускає
підприємство, дуже широкий (це сотні
видів ковбас, сирів, напівфабрикатів,

хлібобулочних і молочних і виробів,
а ще виробництво меду, пива, питної
води тощо), робочі руки потрібні на
різні посади: касир, бринзороб, формувальник ковбасних виробів, секретар, оператор комп’ютерного набору,
менеджер, начальник цеху, апаратник
фільтрації, технолог, підсобний робітник, електрик дільниці, експедитор,
бухгалтер, комірник, пекар, електрогазозварник, водій автотранспортних
засобів.
В умовах карантину, коли економіка
багатьох підприємств зіткнулася із суттєвими складнощами, Державна служба зайнятості підставила юридичним і
фізичним особам-підприємцям плече,
надаючи допомогу по частковому безробіттю на період дії заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби.
6 травня 2020 року ТОВ «Титан» звернулося до Кілійської районної філії
Одеського обласного центру зайнятості
із заявою на отримання допомоги по
частковому безробіттю на період карантину у зв’язку зі скороченням тривалості робочого часу до чотирьох годин на
день. І цю допомогу, за рішенням комісії
обласного центру зайнятості, було призначено. Станом на 1 серпня допомогу
отримали 111 працівників підприємства
на суму більш ніж 460 тис. гривень.
Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ
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На часі
Благодійна допомога

В.В. Лунгул

В.В. Шабловський

М.В. Бердник

О.С. Сомик

У редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора І.П. Супруновського з волонтерами В.В. Лунгулом, В.В. Шабловським, М.В. Бердником, О.С. Сомиком та начальником Одеського військового госпіталю.
У ході зустрічі волонтери передали військовому госпіталю благодійну допомогу, а саме 4000 медичних захисних масок.
Начальник госпіталю висловив благодійникам щиру вдячність і вручив подяки.

Інтегральний світ
В этом году, как и многие другие учителя, я была вынуждена преподавать дистанционно. Должна сказать,
что это было похоже на фильм с быстро сменяющимися кадрами и состояниями.
Началось с недовольства. Ну почему на меня «упало»
это дистанционное обучение? Непривычно, подготовка
требует много времени, огромное количество технических проблем и неудобств. Нужен совершенно другой
подход и другие методики. В общем, нужно меняться, а
этого мы не любим…
Чисто по-женски плакала и жаловалась на усталость,
как, впрочем, и все мои коллеги.
Но достаточно быстро я поладила с компьютерными
обучающими технологиями. Пригодились знания, полученные на множестве курсов, просто не ожидала, что
так быстро они станут актуальными. И через какое-то
время я уже ловила себя на мысли, что мне, и, похоже,
ученикам становится комфортно в этом режиме. Более
того: хочется и дальше работать в виртуальном пространстве. Почему?
Вот некоторые наблюдения.
Во-первых, изменилась атмосфера на уроках. Проблемные ученики, которые могли своими выходками
вывести из себя любого учителя и «взорвать» урок,

Корінь людської моралі

Дистанционное обучение в
школе – хорошо это или плохо?
вдруг как-то сразу повзрослели и стали серьезнее. Может быть, потому что исчезли отвлекающие моменты.
Не нужно следить задним зрением, как на тебя смотрит
девочка, не нужно любыми методами стараться выглядеть сильным, а можно быть самим собой и просто
учиться.
Во-вторых, находясь дома, я и сама стала намного
более уравновешенной, а спокойная женщина, как вы
понимаете, это рай для всех окружающих.
В общем, как-то постепенно образовалась ровная, неспешная атмосфера, в которой было место и учебе, и
разговорам «за жизнь», и взаимопомощи.
Еще одно соображение. Сегодня много говорится о
Відомий сучасний гуманіст Даріо Саллас Соммер називає науку, що дозволяє свідомо і добровільно взаємодіяти з Природою всюди у Всесвіті в ім’я досягнення вищого блага, що включає
етичну і людську досконалість кожного, Фізикою
моралі (física moral).
Традиційна мораль ґрунтується на вірі, що є
великою перешкодою для невіруючих людей. На
відміну від неї фізика моралі ґрунтується на розумінні і добровільному ментальному позиціонуванні людини всередині Космосу, чого можна
досягти шляхом розвитку більш високих рівнів
свідомості, прийняття вищих цінностей і внутрішньої дисципліни, що ведуть до найвищого
успіху та щастя.

катастрофическом снижении уровня эмпатии у детей,
то есть способности чувствовать другого человека и сопереживать ему. Откуда взяться этой способности, если
большую часть времени они проводят не во дворах, не
в играх с друзьями, а один на один с компьютерами и
смартфонами? Поэтому я думаю, что обязательно надо
сочетать удаленное обучение со встречами «вживую».
Например, четыре дня в неделю дистанционные уроки,
а в оставшиеся два дня дети приходят в школу, чтобы
встречаться друг с другом и с учителями, разговаривать, что-то обсуждать, играть и просто дружить.
Можно устраивать театральные представления или
лекции, презентации работ, экскурсии и прочее. Сочетание двух методов создаст более свободную атмосферу, снимет «роковую необходимость» каждый день
ходить в школу, ведь именно это приводит многих детей к депрессиям, а некоторые вообще бросают учебу и
уходят в никуда. Может быть, такое сочетание форм это
и есть будущее нашего образования?
Во всяком случае, эта тема назрела, нам стоит ее обсуждать и в профессиональной учительской среде, и в
родительских группах, и, главное, понять, что лучше
для самих детей.
Галит Шайкевич
Фізика моралі вимагає розуміння і методичного
підходу, перевірки на власному досвіді механізму
енергетичних процесів, взаємовідносин людини і
Природи.
Вивчення фізики моралі суттєво відрізняється
від звичайних інтелектуальних і психологічних
технік, заснованих, як правило, на механічному
повторенні. Необхідно почати з розуміння самого
себе і усвідомлення своїх стосунків з Природою,
для чого потрібно виходити з ряду передумов. Деякі з них засновані на квантовій фізиці і дозволяють довести на практиці, що кожна дія людини, в
залежності від її моральних якостей, тим або іншим чином впливає на весь Всесвіт.

Нелегальна міграція
На Одещині видворили порушників міграційного законодавства
Через Міжнародний аеропорт «Одеса» співробітники міграційної служби Білгород-Дністровського районного відділу видворили до країни
походження громадянина Узбекистану із забороною в’їзду на територію України терміном на
5 років.
Головне управління також інформує про важливість роботи з виявлення на території Одеського регіону категорії нелегальних мігрантів та
звертається до громадян із проханням інформувати наш підрозділ про подібні випадки за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська,64, контактний номер телефону: 0487053181.
Головне управління ДМС
в Одеській області

Паспортизація осіб, які звільнені від відбування
покарання з випробуванням

міграційної служби Полтавщини Юрій
Писаренко.
Мета проведення заходу – підвищення
правової обізнаності громадян. Під час інформаційної години обговорили питання
паспортизації засуджених осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, які з огляду на різноманітні причини не отримували чи втратили паспорт.
«Відсутність паспорта часто породжує
для засуджених осіб низку соціальних
проблем і, як наслідок, позбавляє їх можливості реалізувати свої конституційні
права та перешкоджає успішній соціалізації», – наголосила т.в.о. начальника Зіньківського районного сектору Інга Дем’янченко.
Управління ДМС
у Полтавській області

У приміщенні Зіньківського районного
сектору філії ДУ «Центр пробації» в Полтавській області відбулася інформаційна
зустріч для суб’єктів пробації. Інформаційну годину на тему: «ІD-оформлення
паспорта громадянина України у формі
карки у разі обміну паспорта, замість
втраченого або викраденого» провів завідувач Зіньківського районного сектору

У Тернополі знову виявлено нелегалів з Єгипту та
Республіки Гана

Працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та
видворення Управління ДМС України в
Тернопільській області спільно з працівниками сектору запобігання нелегальній
міграції, реадмісії та видворення Тернопільського міського відділу виявили

місця перебування іноземних громадян,
які знаходились в Україні з порушенням
міграційного законодавства.
Трьох іноземців (двоє вихідців з Єгипту
та одна особа – громадянин Республіки
Гана) було доставлено до терпідрозділу
УДМС для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.
За результатами перевірки за ст. 203
КУпАП «Порушення іноземцями та
особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду
через територію України» цих іноземців
притягнуто до відповідальності та прийнято рішення про примусове повернення до країни походження.
Управління ДМС
у Тернопільській області

Проблему відсутності документів у ромів вирішують
на Кіровоградщині

Однією зі спільних проблем представників ромської національної
меншини Кіровоградщини є відсутність документів, які посвідчують
особу та підтверджують громадянство України. І, як правило, вони
проходять непросту і тривалу за
часом процедуру отримання своєї
першої ID-картки.
Більшість ромів до підрозділів
Управління Державної міграційної

служби України звертаються несвоєчасно. Відтак міграційникам
доводиться проводити процедуру
ідентифікації особи, набуття громадянства України та встановлення
належності до громадянства.
Так і 48-річна пані Римма також
пройшла непростий шлях документування. Чимало років представниця ромської національності проживала за паспортом радянського
зразка, який вона втратила. А коли
звернулась до Знам’янського районного відділу для отримання нового документа, їй довелось набувати громадянство України, а для
цього встановлювати факт проживання в Україні станом на 1991 рік
у судовому порядку.
І нарешті свою першу ID-картку
вже громадянка України отримає
через 20 робочих днів.
З початку року на Кіровоградщині паспортами громадянина України документовано 7 представників
ромської меншини.
Управління ДМС
у Кіровоградській області
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З території Донеччини примусово повертають громадян
Російської Федерації

Міграційна служба Донецької
області у межах своєї компетенції
фіксує і реагує на факти правопорушень, пов’язаних з недотриманням іноземцями строків законного

перебування в Україні. До прикладу, упродовж вересня міграційники Приморського РВ у м. Маріуполі спільно з ГУ Служби безпеки в
Донецькій та Луганській областях
виявили двох громадян Російської
Федерації, які перебувають в Україні з порушенням міграційного законодавства.
За результатами перевірки іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності та прийнято
рішення про примусове повернення їх до країни походження.
Головне управління ДМС
у Донецькій області

Ще одному порушнику міграційного законодавства
доведеться повернутися додому

Міграційники прийняли рішення
про примусове повернення 39-річного
громадянина Республіки Франція до
країни походження чи третьої країни.
Хасид прибув на територію України 9
вересня 2020 року через КПП «Шегині» з метою транзиту та протягом 72 годин повинен був залишити територію

України. Проте не виїхав та знаходився
в Україні понад встановлений термін.
Працівники Уманського РВ УДМС
України в Черкаській області притягнули іноземця до адміністративної
відповідальності за ст. 203 ч. 1 КУпАП
і наклали штраф у розмірі 1700 грн.
Іноземець зобов’язаний самостійно
залишити територію України у строк,
зазначений у рішенні про примусове
повернення, тобто до 25 вересня 2020
року. Окрім цього, стосовно хасида міграційники прийняли рішення про заборону йому в’їзду в Україну строком
на три роки.
Управління ДМС
у Черкаській області

В Чернівцях примусово повернуть на батьківщину
громадянина Азербайджану

Громадянина Азербайджану, який ще
до впровадження загальнодержавного
карантину перевищив передбачений
законодавством термін перебування
на території України, виявили працівники УДМС у Чернівецькій області.
Іноземець, що торгував шкіряними
виробами на Калинівському ринку,
потрапив в поле уваги працівників
відділу з протидії нелегальній міграції, реадмісії та видворення під час
рейду найбільшою гуртівнею регіону.
Порушника міграційного законодавства було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП. Керівництво міграційної служби
області також прийняло рішення про
його примусове повернення до країни
походження.

Водночас за ст. 205 КУпАП до адміністративної відповідальності притягнуто громадянку України, яка не
подбала про своєчасний виїзд свого
іноземного гостя за межі України.
Управління ДМС
в Чернівецькій області

На Волині виявили «незваних гостей» з В’єтнаму

Працівники патрульної поліції Волинської області спільно з Відділом БЗПТЛ
Головного управління Національної поліції у Волинської області та працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
Управління ДМС України у Волинській
області виявили 5 громадян Соціалістичної Республіки В’єтнам, які перебували в
Україні з порушенням міграційного законодавства.
У результаті перевірки, здійсненої
Управлінням ДМС України у Волинській
області іноземців притягнуто до відповідальності та прийнято рішення про при-

мусове повернення до країни походження
з подальшою забороною в’їзду на територію України терміном на 3 роки.
Управління ДМС
у Волинській області

Співпраця між обласними Управліннями ДМС України

Працівниками УДМС України в Чернігівській області за дорученням Державної міграційної служби України було здійснено супровід до посольства Російської Федерації в Україні двох громадян РФ, які утримувалися в Чернігівському ПТПІ ДМС України, згідно з постановами Краматорського та Селидівського міських судів Донецької
області.
Метою супроводу цих громадян було проведення процедури їх документування для
здійснення подальшого їх видворення до країни громадянської належності. Після
проведення відповідних процедур спеціалісти відділу по роботі з іноземними громадянами та ОБГ міграційної служби Чернігівської області громадянина Т. видворили за
межі території країни через пункт пропуску «Сеньківка», а громадянина Р. повернули
до Чернігівського ПТПІ, оскільки процедура його документування ще не завершена.
Управління ДМС у Чернігівській області

14

№ (0 9) 2 2 3,
вересень 2020

Історія та люди

Пантелеймон Куліш – письменник і мовознавець

Пантелеймон Олександрович Куліш (26 липня (7 серпня)
1819 року Вороніж, Глухівський повіт, Чернігівська губернія, – 2 (14) лютого 1897 року, хутір Мотронівка, нині
село Оленівка, Борзнянського району Чернігівської області)
– український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, філософ
історії.
Автор першої фонетичної абетки для української мови, яка
лежить в основі сучасного українського правопису та мовлення.
Іван Франко називав Куліша «перворядною зіркою» в
українському письменстві, «одним із корифеїв нашої літератури». Відомий найбільше як перекладач Біблії та як автор
першого українського історичного роману «Чорна рада».
Писав українською та російською мовами.
Член Сербської академії наук та мистецтв (від 1892 року).
Народився у містечку Воронежі Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — Шосткинський район Сумської
області). Був дитиною дрібного маєткового дворянина Олександра Андрійовича, який походив зі старшинського козацького роду Кулішів і доньки козацького сотника Івана Гладкого – Катерини.
Пантелеймон навчався спочатку в місцевого дяка Андрія,
пізніше у школі при церкві Св. Миколая, а згодом у Новгород-Сіверському повітовому училищі та Новгород-Сіверській гімназії.
З кінця 1830-х років Куліш –— слухач лекцій у Київському
університеті. Мрія навчатися в університеті обірвалася 1841
року. Куліш не мав документального свідоцтва про дворянське походження (хоча його батько й був із козацько-старшинського роду), а отже – й права навчатися в університе-

ті. Кілька років слухання лекцій на словесному, а згодом на
правничому факультеті виявилися визначальними для його
подальшої долі.
Письменник завдяки протекції інспектора шкіл Михайла
Юзефовича дістав посаду викладача в Луцькому дворянському училищі. Тоді він пише російською мовою історичний роман «Михайло Чарнышенко…», віршовану історичну
хроніку «Україна» й оповідання-ідилію «Орися». Неодноразово (1843, 1844, 1856) перебував на тривалій гостині та
творчому пленері в маєтку Міхала Грабовського. Згодом
працював у Києві, Рівному, а коли журнал «Современник»
почав друкувати 1845 року перші розділи його славетного
роману «Чорна рада», ректор Петербурзького університету
П. Плетньов (він і редактор «Современника») запросив його
до столиці Російської імперії на посаду старшого вчителя
гімназії та лектора російської мови для чужоземних слухачів
університету.
Через два роки Петербурзька Академія наук за рекомендацією відрядила Куліша в Західну Європу вивчати слов’янські мови, історію, культуру та мистецтво, куди він вирушив
зі своєю вісімнадцятирічною дружиною Олександрою Білозерською, з якою побрався 22 січня 1847 року. Боярином на
весіллі був Тарас Шевченко.
У Варшаві Куліша як члена Кирило-Мефодіївського товариства заарештували й повернули до Санкт-Петербурга, де
його майже три місяці допитували у III відділі. Жандармерія
вирішила ув’язнити його на чотири місяці, а потім відіслати
в солдатчину в Вологду.
Після «щирого каяття» Куліша, клопотань сановитих друзів дружини та її особистих благань покарання було замінено: його ув’язнили на два місяці в арештантське відділення
військового шпиталю, а звідти відправили на заслання в
Тулу.
Після довгих клопотань перед III відділом Куліш здобув
посаду у канцелярії губернатора, а згодом почав редагувати
неофіційну частину «Тульских губернских ведомостей».
Наближалося 25-річчя царювання Миколи І. Можливо, з
ласки монарха, а особливо завдяки клопотанням вірної подруги Олександри Михайлівни, П. Плетньова та протекції
земляка-сенатора О. В. Кочубея, П. Куліш повернувся до
Санкт-Петербурга, де продовжив творити, хоча деякий час
не мав права друкуватися.
Знайомство на Полтавщині (де Куліш хотів придбати
власний хутір) із матір’ю автора «Тараса Бульби» і «Мер-

твих душ» спонукало його до підготовки шеститомного зібрання творів і листів Миколи Гоголя. Та найбільшим своїм творчим успіхом Пантелеймон Куліш вважав двотомну
збірку фольклорно-історичних і етнографічних матеріалів
«Записки о Южной Руси». З’явилися вони в Санкт-Петербурзі у 1856-1857 роках у двох томах і викликали подив та
захоплення.
Збірка була написана «кулішівкою» – придуманим Кулішем першим українським фонетичним правописом, який
згодом прислужився і для друку «Кобзаря» 1860 року, і для
журналу «Основа». Творчо багатим і успішним був для Куліша 1857 рік. Вийшли у світ «Чорна рада», український буквар і читанка – «Граматка», «Народні оповідання» Марка
Вовчка, які він відредагував і опублікував, відкрив власну
друкарню.
Куліш не отримав дозволу на заснування у Санкт-Петербурзі українського журналу, тому створив альманах «Хата».
Він уклав свою першу поетичну збірку «Досвитки. Думи і
поеми», що вийшла у Петербурзі 1862 року – перед появою
1863 року ганебного валуєвського циркуляра, яким самодержавство обмежило друкування українською мовою.
Роки спливали, відходили в небуття друзі, однодумців, по
суті, не залишилося, надто після появи «Истории воссоединения Руси», яка була зустрінута українською громадськістю із розчаруванням і обуренням (гострому осуду працю
піддали, зокрема, Л. Глібов та Б. Грінченко). Сам Куліш поступово розчарувався в державній службі і своїх «москвофільських» орієнтаціях. 1876 року з’явився Емський указ,
згідно з яким заборонялося друкувати українською мовою
будь-які тексти, крім художніх творів та історичних документів, ставити театральні вистави; не дозволялися прилюдні читання українською мовою, а також викладання нею
будь-яких дисциплін…
Куліш оселився на хуторі Мотронівка поблизу Борзни Чернігівської губернії, який перейменував на честь дружини
Ганнина Пустинь.
Американсько-український філолог Андрій Даниленко
вважає безцінним вплив Куліша на формування як модерної
української культури того часу, так і на формування української літературної мови.
Пантелеймон Куліш пішов з життя 14 лютого 1897 року на
своєму хуторі Мотронівка.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Українці в Малайзії

Малайзія (малайською: Malaysia) – країна в Південно-Східній Азії, складається з двох частин, розділених
Південно-Китайським морем.
Керівники
Сім штатів є султанатами і управляються султанами. Правитель Негері-Сембелана носить традиційний малайський
титул Янг Дипертуан Бесар (Yang Dipertuan Besar), правитель Перліса носить титул раджа. В дев’яти суб’єктах федерації глава виконавчої влади – головний міністр (Ментері
Бесар). В інших штатах – губернатор, якого призначає центральний уряд.
З дев’яти монархів кожні п’ять років обирають короля та
віце-короля, зазвичай пріоритетом в цьому є вік або тривалість правління. Король Малайзії відіграє переважно ритуальну роль, основні функції управління виконує парламент
і прем’єр-міністр. У Малайзії король обирається голосуванням Ради правителів дев’яти штатів строком на п’ять років.
15-й малайзійський король Мухаммад V був обраний в
жовтні 2016 року. Він став першим, хто відрікся від престолу
та залишив свій пост до закінчення терміну правління на тлі
чуток про його весілля з російською моделлю. Раніше повідомлялось, що 22 листопада 2018 року 49-річний Мухаммад
V одружився з 25-річною російською моделлю Оксаною Воєводіною, яка перемогла в 2015 році на конкурсі краси «Міс
Москва».
Економіка
У 1970-1990 роках у країні здійснювалася нова економічна політика, в результаті якої кількість населення,

яке проживає нижче рівня бідності, зменшилася
з 52% до 17%. У 1991 році оголошено амбітний план
«Vision-2020», в якому ставиться мета перетворити Малайзію в індустріально розвинену державу. Основу економіки
становлять промисловість (46% ВВП) і сфера послуг (41%).
Сільське господарство дає 13% ВВП. Особливо високого
розвитку досягли електронна й електротехнічна галузі промисловості (перше місце з виробництва електронних чипів і
побутових кондиціонерів), складання автомобілів (виробляється власний автомобіль «Протон сага»), переробка нафти і
газу (третє місце з виробництва скрапленого газу), текстильна промисловість. Поруч зі столицею ведеться будівництво
найбільшого у світі іонного коридору (на кшталт Кремнієвої
долини). На світовий ринок Малайзія постачає пальмову
олію (перше місце у світі), натуральний каучук (третє місце
у світі), олов’яний концентрат та лісоматеріали.
Українська діаспора
Українці Малайзії – особи з українським громадянством
або національністю, які перебувають на території Малайзії.
Задля збереження рідної мови та культури українці гуртуються навколо Посольства України в Малайзії.
Перші українці потрапили до Малайзії на початку 1990-х
років – після розпаду Радянського Союзу та постання незалежної України. Тоді, як і тепер, до країни вирушали вузькі
спеціалісти в різних галузях: техніки, інженери, спортсмени
тощо. Ця тенденція збереглася до 2017 року. Українці часто
приїздять до Малайзії в пошуках роботи або задля відкриття
власної справи. З початку 2000 років туди стали прибувати
українські туристи.
Станом на 2016 рік українців у Малайзії за приблизними
відомостями було до 500, а на консульському обліку в Посольстві перебувало біля 70. Переважно мешкають у столиці
Куала-Лумпур та на острові Пенанг. Значна частина працює у фірмах, пов’язаних з комп’ютерними технологіями та
туризмом, а також у закладах освіти. Більшість представників
української громади походять з м. Київ, а також з Київської,

Вінницької, Дніпропетровської, Харківської та західних областей України.
Культурне, релігійне та суспільне життя
Працівники Посольства України в Малайзії організовують
різноманітні святкування. Серед проведених заходів у сфері
публічної дипломатії та культури: флешмоб #УкраїнаЄдина,
присвячений відзначенню Дня Соборності України; тематична фотовиставка, присвячену подіям 2014 року «Майдан.
Революція»; флешмоб української громади під стінами Посольства Росії в м. Куала-Лумпур на підтримку українських
політв’язнів в РФ; вечір поезії, вірші Великого Кобзаря «Заповіт» та «Кавказ» звучали українською та малайзійською
мовами у виконанні громадян Малайзії, випускників українських ВНЗ; тематичний стенд у приміщенні дипустанови
«Чорнобиль сьогодні» в рамках вшанування 30-х роковин
аварії на ЧАЕС; відзначення українською громадою Дня
вишиванки (з 2013 року під орудою Олени Гринчук), вшанування 72-ї річниці депортації кримських татар, урочисте
відзначення 20-ї річниці Конституції України та 25-ї річниці незалежності України; літературний вечір, присвячений
пам’яті Івана Франка; відкритий лист від представників
української громади в Малайзії до Посольства Нідерландів
на підтримку ратифікації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС; поминальний молебень у кафедральному соборі Святого Іоанна Богослова м. Куала-Лумпур за жертвами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні та героями Небесної Сотні;
участь у міжнародному благодійному ярмарку, організованому асоціацією дружин глав дипломатичних місій, акредитованих в Малайзії; святкування Дня Святого Миколая за
участі маленьких українців, мешканців Малайзії.
У лютому 2017 року за групою активістів було офіційно
зареєстровано громадську організацію «Українська культурна асоціація» з метою згуртування громади та просування
інтересів України на культурно-гуманітарному напрямку.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви
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Хто ніколи не захворіє на COVID-19
Останні дослідження показали, що антитіла до COVID-19
можуть зникати вже через кілька місяців. Однак, можливо,
імунітет від цієї хвороби формують зовсім не вони, а загадкові Т-клітини. Нові висновки вчених обнадіюють.
Потроху з’являються ключі до цієї загадки. Спочатку дослідники виявили пацієнтів, які одужали від COVID-19, але
дивним чином не мали до нього антитіл. Далі з’ясувалося,
що таких людей може бути чимало.
Потім стало відомо, що багато у кого антитіла спочатку
з’явилися, але за кілька місяців зникли.
Іншими словами, хоча антитіла й допомагають відстежити поширення пандемії, вочевидь, вони не відіграють такої
важливої ролі в імунітеті, як ми вважали раніше.
Якщо нам потрібен довгостроковий захист від коронавірусної хвороби, його доведеться шукати в іншому місці.
Поки весь світ був зайнятий антитілами, дослідники почали усвідомлювати, що існує інша форма імунітету, яка роками ховається в нашому організмі.
Йдеться про доволі загадкові Т-лімфоцити, які можуть зіграти вирішальну роль у нашій боротьбі з COVID-19.
Це імунні клітини, головне завдання яких – виявляти і
знешкоджувати збудників, які потрапили до клітин або знищувати самі інфіковані клітини. Білки на поверхні Т-клітин
з’єднуються з білками на поверхні непрошених гостей в організмі, руйнуючи їх таким чином.
Т-клітини мають трильйони можливих версій поверхневих
білків, кожен з яких розпізнає різні мішені. Оскільки Т-клітини залишаються в крові протягом багатьох років після
перенесеної інфекції, вони також сприяють «довготривалій
пам’яті» імунної системи і дозволяють їй швидше і ефективніше реагувати, коли вона знову стикається зі старим ворогом.
Кілька досліджень показали, що у людей, які перехворіли
COVID-19, залишаються Т-клітини, здатні розпізнавати вірус, незалежно від того, чи відчувають вони симптоми хвороби.
Це зрозуміло. Втім нещодавно вчені виявили більш загадковий феномен. З’ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини,
які здатні розпізнати вірус, – позитивним.
Це змусило припустити, що певний рівень імунітету проти
захворювання може бути вдвічі більш поширеним, ніж вважалося раніше.
Однак найбільшою загадкою став той факт, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини у зразках крові,
взятих за роки до початку пандемії.
Виходить, що деякі люди вже мали певний ступінь імунітету до коронавірусу, ще до того як ним захворіла перша
людина.
Як з’ясувалося, напрочуд багато людей, 40-60% з тих, хто
ніколи не контактував із вірусом, мають такі Т-клітини.
Схоже, що Т-клітини і є таємним джерелом імунітету до
COVID-19.
Це відкриття також допомагає зрозуміти деякі речі, які досі
залишалися загадковими. По-перше, стрімке зростання ризику хвороби з віком, а, по-друге, незрозуміла вченим здатність вірусу руйнувати селезінку.
Дослідження Т-клітин є не лише питанням наукової допитливості. Якщо вчені знатимуть, які аспекти імунної системи
є найважливішими, вони можуть розробити ефективні вакцини та методи лікування хвороби.

Як формується імунітет

Про Т-клітини або Т-лімфоцити мало хто пам’ятає з уроків
біології. Утім, щоб зрозуміти їхню важливість для імунітету,
варто подивитися на те, що відбувається з організмом на пізній стадії СНІДу.
Стійка лихоманка, виразки, втома, втрата ваги, а іноді й
ракові пухлини. Зазвичай нешкідливі мікроби, як-от грибок
Candida albicans, який є на шкірі людей, починають захоплювати організм.
Протягом місяців або років ВІЛ влаштовує своєрідний геноцид Т-клітин, він їх пригнічує, потрапляє всередину них і
систематично змушує їх робити самогубство.
«ВІЛ знищує велику їх частину, – пояснює Едріан Хейдей,
професор імунології з Королівського коледжу Лондона та
керівник групи в Інституті Френсіса Кріка. – Це показує,
якими важливими є ці клітини, а також те, що одних антитіл
у боротьбі з інфекціями недостатньо».
Під час нормальної імунної реакції, наприклад на вірус
грипу, першою лінією захисту постає вроджена імунна система, яка «вмикає тривогу» за допомогою лейкоцитів та
інших хімічних сигналів.
Це ініціює вироблення антитіл, яке починається через кілька тижнів.
«Паралельно з цим, приблизно на четвертий-п’ятий день
після зараження, починають активізуватися Т-лімфоцити,
які розпізнають клітини, заражені вірусом», – каже Хейдей.
Т-лімфоцити швидко і жорстоко знищують заражені клітини або власноруч, або за допомогою інших елементів імунної системи. Таким чином вірусу не вдається перетворити
здорові клітини на фабрики з виробництва своїх патогенних
копій.

Новина добра і погана

Отже, що нам відомо про Т-клітини і COVID-19?
«Дивлячись на пацієнтів, хворих на COVID-19, а також
тих, хто перехворів у легкій формі, можна з упевненістю
сказати, що Т-клітини реагують на коронавірус, – пояснює
Хейдей. – Це дуже гарна новина для тих, хто займається розробкою вакцини, тому що ми здатні створити Т-клітини, які
розпізнають вірус. Це – хороша новина».
Насправді одна з вакцин, яку наразі розробляють дослідники з Оксфордського університету, вже показала, що, крім антитіл, вона спонукає організм і до вироблення Т-лімфоцитів.
Про ефективність цієї вакцини говорити поки ще зарано,
але один із членів дослідницької групи сказав BBC News, що
перші результати є «надзвичайно обнадійливими».
Втім, є одне «але». У багатьох пацієнтів, госпіталізованих
із важким перебігом COVID-19, реакція Т-клітин пішла не
зовсім за планом.
«Те, що відбувається з багатьма Т-клітинами у такому разі,
трохи нагадує весільну вечірку або парубочий вечір, які
вийшли з-під контролю. Активність Т-лімфоцитів шалено
зростає і поширюється, але деякі клітини також просто зникають із крові», – зазначає Хейдей.
Одна з теорій полягає в тому, що Т-клітини перенаправляються туди, де вони потрібні найбільше, наприклад у легені.
Однак дослідники вважають, що, скоріше за все, більшість
із них гине.
«Розтин пацієнтів з COVID-19 показує некроз тканин, який
є по суті гниттям», – пояснює професор Хейдей. Насамперед це виявляють в районі селезінки та лімфатичних залоз,
де живуть Т-клітини. Погана новина полягає у тому, що некроз селезінки є ознакою захворювання Т-клітин, при якому
імунні клітини атакують самих себе.

«Таку саму картину ми спостерігаємо у померлих від СНІДу, – каже дослідник. – Але ВІЛ – це вірус, який безпосередньо інфікує Т-клітини, вони є його головною мішенню». Однак доказів того, що коронавірус також здатний це робити,
наразі немає. «Це можна пояснити багатьма речами, однак
єдиної відповіді немає, – продовжує Хейдей. – Виходить, що
Т-клітини здатні вас захищати протягом багатьох років. Але
коли людина захворіє, вони ж і вибивають в неї ґрунт з-під
ніг».
Зменшення кількості Т-клітин, яке відбувається з віком,
також пояснює, чому літні люди набагато важче переносять
COVID-19.
«Приблизно у віці 30 років, тимус, або загрудинна залоза,
починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин», – зазначає професор імунології.

Що це означає для довгострокового імунітету?

Припущення, що коронавіруси спричинюють появу стійких Т-клітин нещодавно надихнуло вчених перевірити старі
зразки крові, взяті у людей між 2015-м та 2018 роками.
Той факт, що імунна система деяких з них навчилася розпізнавати COVID-19 задовго до початку пандемії свідчить,
що їхній організм вже стикався в минулому з вірусами грипу, які мали схожі поверхневі білки.
На жаль, вчені поки що не перевіряли, чи з’являються в організмі Т-клітини у відповідь на будь-який із коронавірусів,
що спричинює застуду.
«Отримати фінансування на таке дослідження потребує
геркулесівських зусиль», – скаржиться Хейдей. Дослідження ГРВІ вийшли з моди у 1980-х роках, вони застрягли на
місці і вчені почали переходити до інших проєктів, як-от дослідження ВІЛ.
Дослідники зіштовхнулися з труднощами: застуду може
викликати будь-який із сотень вірусних штамів, багато з
яких постійно мутують.
Якщо перенесені в минулому застуди сприяють легшому
перебігу COVID-19, то це дає хороший шанс на розроблення ефективної вакцини. Адже є доказом того, що Т-клітини
здатні забезпечувати захист протягом тривалого часу.
Але навіть якщо це не так, участь Т-клітин все одно може
бути корисною. І що більше ми розумітимемо, що відбувається, то краще.
Хейдей пояснює, що спосіб розробки вакцин залежить від
типу імунної реакції, які сподіваються отримати вчені. Один
з них провокує вироблення антитіл – вільних білків, які можуть зв’язуватися з патогенними мікроорганізми і нейтралізувати їх або транспортувати їх в іншу частину імунної
системи.
Інші види імунної відповіді можуть залучати Т-клітини
або провокувати реакцію з боку інших елементів імунної
системи.
«Насправді існує безліч способів створення вакцини», – говорить Хейдей. Вченого насамперед тішить те, що імунна
система дуже добре розпізнає вірус COVID-19 навіть у тих
пацієнтів, хто важко переносить хворобу.
«Тож якщо ми навчимось зупиняти шкоду, яку коронавірус
завдає Т-клітинам пацієнтів, ми зможемо набагато краще
контролювати захворювання», – додає він.
Схоже, вже незабаром ми почуємо про Т-клітини набагато
більше.
bbc.com

Спортивні новини

Турнірна таблиця УПЛ

Чи допоможе це створити вакцину?

Київське «Динамо» пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА вперше з
сезону 2016-2017 років, де виступало завдяки перемозі в чемпіонаті України.
У заключному раунді кваліфікації ЛЧ столичний клуб під керівництвом нового
головного тренера Мірчі Луческу впевнено обіграв на НСК «Олімпійський» бельгійський «Гент» з рахунком 3:0.
Тепер груповий етап Ліги чемпіонів представлятимуть дві українські команди
«Шахтар» і «Динамо».
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Ікона Богородиці «Спорителька хлібів»
Ікона Богородиці «Спорителька
хлібів» була написана відносно
недавно – у другій половині XIX
ст. На відміну від багатьох інших
образів Пресвятої Діви Марії, це
зображення не має шлейфу стародавніх оповідей, історій і чудес. Проте сила співприсутності
Божої Матері не стає від цього
меншою. Достатньо сказати, що
вже наступного року після написання образа від нього звершилося чудо. Так, 1891 року,
коли по всій Російській імперії
прокотилася хвиля голоду через
неврожай, у Калузькій області й
на полях Шамординської обителі урожай хліба був незвично
багатим!
Сама назва чудотворного образа «Спорителька хлібів» вимагає

невеличкого пояснення. Слово
«спорити» спрадавна означало
«сприяти, покращувати, удобрювати». Таким чином, Матір
Божа постає як Помічниця людям у їхніх трудах для здобуття
хліба насущного. На іконі Владичиця світу зображена сидячою на хмарах. Її руки підняті у
благословляючому русі. Внизу
простягається поле, а на ньому
серед квітів і трав лежать та стоять снопи жита. Думка написати
це поле, та й сама назва образа, а
також тлумачення його глибинних значень належать преподобному Амвросію Оптинському
(1812-1891).
Сьогодні цей чудотворний образ Божої Матері дуже шанований серед православних християн.

І хоча оригінал святині було загублено, на честь ікони зводяться
храми, пишуться численні списки, складаються богослужбові
тексти. Створено й окремий
акафіст на честь ікони Божої
Матері «Спорителька хлібів».
Слова приспіву до кожного ікосу акафіста «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь
и нам недостойным росу благодати Твоея и яви милосердие
Твое!» завжди промовляються
особливо благоговійно, також і
на згадку про їхнього автора –
преподобного старця Амвросія
Оптинського, і, звичайно ж, на
знак пошанування заступництва
Царицею Небесною роду людського.
ikona.ua

КРОСВОРД

на ЖОВТЕНЬ 2020 року

Овен. Овен буде відчувати інтенсивну потребу рухатися. Йому захочеться сісти на транспортний засіб, поїхати кудись, пробігтися.
Таким чином Овен задовольняє потребу у
внутрішньому пошукові та бажання слухати
інтуїцію.

Телець.У своїй професійній сфері Телець буде
успішним та перебуватиме на постійному
місці. Тельці-викладачі університетів і шкіл,
а також вихователі дитячих садків, як і
раніше відчуватимуть приплив енергії для
самореалізації.
Близнюки. Близнюки в жовтні будуть веселими, непосидючими, дотепними і безтурботними. Романтичний настрій сузір’я Терези,
яке править жовтнем, торкнеться Близнюків, і
вони стануть майстрами спокушання.

Рак.У Раків може з’явитися письменницький талант або любов до читання. Також
вони, можливо, захочуть освоїти щось нове
в сфері дизайну, користуючись самовчителем або поясненнями з Інтернету.

Лев. Жовтень – не дуже сприятливий час
для спілкування з родичами. Щирі Леви
можуть відчути, що дехто до них недоброзичливо ставиться, особливо їх бентежитиме чужа скритність, хитрість і удавання.

Діва. Представникам третьої декади краще
зберегти постійні відносини і проявляти в
них романтику. Енергія Сатурна може перешкоджати новим зв’язкам. Зате Діві варто
очікувати, що творче натхнення у неї,
скоріше за все, буде «на нулі».
Ваги. День Народження – це завжди
свято індивідуальності. Повною мірою
це пізнають Терези другої-третьої декади. Торжество власного стилю, творчих
успіхів і краси Терези зможуть відзначити
з численними друзями.
Скорпіон. Знак води може бути в жовтні
ледачим для роботи, зате він із задоволенням буде занурюватися в події зовнішнього
світу. Скорпіони, що мають дітей, можуть
із захопленням відвідувати разом зі своїми
малюками різні цікаві місця.
Стрілець. Тісна взаємодія Юпітера і Нептуна
віщує Стрільцям дохід на фрілансі у творчій
сфері. Вони можуть писати книги, а також
займатися вчительством або організаційною
роботою.

Козеріг. У професійній сфері чоловік
знаку землі – товариський, він може з
успіхом читати лекції, але в жовтні йому
не вистачає сонячної енергії для бурхливої
самореалізації, тому він віддасть перевагу
товариству добре знайомих людей.
Водолій. У другий осінній місяць у
Водоліїв прокинеться бажання вивчити
маніпулятивні методики, НЛП-техніки
і теорії спокушання. Це пов’язано з бажанням підвищити свою освіченість в
питаннях відносин. Однак до серйозної
близькості знак повітря не готовий.

Відповіді до кросворда
За горизонталлю:
1. Палеографія. 10. Івер. 11. Коза. 12. Пес. 13. Мах. 15. Тон. 16. Генуя. 18. Сідач. 19. Креол. 21. Ор. 23. Па. 24. Балахон.
28. Амо. 30. Іра. 31. Акт. 33. Едикт. 34. Урд. 36. Ета. 37. Арм. 39. Агресор. 42. Юз. 44. Ка. 45. Капут. 47. Ашшур. 48.
Рамка. 50. Фол. 52. Уса. 53. Лен. 55. Азор. 57. Тора. 58. Лабораторія.
За вертикаллю:
1. Піп. 2. Авенір. 3. Лес. 4. Ер. 5. Гран. 6. Ак. 7. Фот. 8. Ізотоп. 9. Яан. 13. Меч. 14. Хук. 16. Гама. 17. Ярмо. 18. Софа. 20.
Лаут. 22. Паритет. 24. Бо. 25. Лідер. 26. Хакас. 27. На. 29. Мер. 32. Кир. 34. Урюк. 35. Да. 37. Ар. 38. Муар. 40. Гяур. 41.
Орша. 43. Залоза. 44. Кучері. 46. Тау. 47. Ака. 49. Мста. 50. Фал. 51. Лоб. 53. Лор. 54. Ная. 56. Ро. 57. То.

Питання до кросворда
За горизонталлю:
1. Наука про древні рукописи. 10... Еріксен Розенкранц (данський державний діяч XVII-XVIII ст.). 11. «Іде... рогата, веде діток кошлата. А хто Кузю
торкне, того Кузя штурхне» (українська народна пісня). 12. Мешканець
будки. 13. Рух крила. 15. Висота звуку. 16. Портове місто на півночі Італії. 18. Рід багаторічних трав’янистих рослин родини складноцвітих. 19.
Нащадок іспанських і португальських колонізаторів у країнах Латинської
Америки. 21. Легендарний праотець слов’ян, батько Кия, Щека і Хорива.
23. Танцювальний рух. 24. Просторий одяг. 28. Перша радянська вантажівка. 30. Ірландська республіканська армія. 31. Дія, подія, вчинок. 33.
У Стародавньому Римі – програма діяльності претора, консула та інших
службових осіб, яку вони оголошували, вступаючи на посаду. 34. Муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї (департамент Верхні Піренеї).
36. Сьома літера грецької абетки. 37. Автоматизоване робоче місце. 39. Нападаюча сторона, загарбник. 42. Ковзання; замет авто на льоді; ковзання
при їзді; ковзання коліс; рух при різкому гальмуванні. 44. «Чорна акула».
45. Кінець, загибель (розм.). 47. Столиця Ассирії. 48. Пристрій на стволі
вогнепальної зброї для прицілу. 50. Порушення у спорті. 52. Місто у префектурі Ойта в Японії. 53. Спадкове земельне володіння в епоху феодалізму, яке надавалось васалу за умови несення ним військової служби та
виконання інших повинностей. 55. Той, на чию лапу впала троянда. 57.
В іудаїзмі назва першої частини Біблії – П’ятикнижжя Мойсея, а також
пергаментний сувій з цим текстом, що зберігається в синагозі. 58. Там проводять досліди.
За вертикаллю:
1. Церковний службовець. 2... Коломиєць (український театральний режисер, журналіст, поет і прозаїк, укладач підручників із мови та літератури,
редактор і видавець, а також художник та виготовлювач бандур (кінець XIX
– початок XX ст.)). 3. Континентальна ґрунтоутворювальна гірська осадова
порода сірувато-жовтого, іноді бурого або червонувато-бурого кольору. 4.
Верховний король Ірландії. 5. Аптекарська міра ваги. 6. ...-47 (зброя). 7.
Одиниця вимірювання густини світлового потоку або ступеня освітленості будь-якої поверхні. 8. Різновид хімічного елемента. 9.... Каплінський
(естонський поет, філософ та культурний критик). 13. Вид холодної зброї.
14. Боксерський удар. 16. Послідовно зростаючий або спадаючий щодо висоти ряд звуків у межах октави. 17. Гніт, утиск. 18. В європейських країнах
– м’який широкий диван з поручнями і низькою спинкою. 20. Графство на
сході Ірландії. 22. Принцип рівності сторін. 24. Японська холодна зброя.
25. Голова партії. 26. Представник народності тюркської мовної групи, що
зараз становить основне населення Хакаської автономної області в Росії.
27. Франкфурт-...-Майні. 29. Голова міської адміністрації. 32. Плосковерхі
плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 34. Сушені абрикоси з кісточкою. 35. ...-капо
(у музиці – «спочатку» (знак повторення)). 37. Міра земельної площі. 38.
Шовкова тканина з мінливим полиском. 40. Іновірець в ісламі. 41. Місто
обласного значення у Вітебській області Білорусі. 43. Орган, що виробляє
необхідні для організму речовини або видаляє кінцеві продукти обміну. 44.
Кучеряве або завите волосся. 46. Дев’ятнадцята літера грецької абетки. 47.
Рід деревних або кущових субтропічних рослин родини миртових; фейхоа. 49. Помста (поет.). 50. Трос, мотузка для підняття вітрил, сигнальних
прапорів і т. ін. 51. Частина обличчя. 53. «Вухогорлоніс». 54. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен (департамент Крез). 56. Буква, що позначає щільність. 57. ...-... (саме так, розм.).
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