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24 серпня 2021 року – 30-річниця незалежності України

Президент України Володимир Зеленський взяв
участь в урочистому засіданні ВРУ з нагоди
30-ї річниці ухвалення Акта проголошення
незалежності України

«Пані та панове! За те, щоб ці слова стали реальністю, боролося багато
поколінь українців. Сьогодні ми безліч разів скажемо ці слова, почуємо
ці слова, але ніколи не втомимося від
цих слів! З Днем Незалежності України! І з 30-ю річницею її проголошення! Я вас всіх вітаю», – сказав Глава
держави на урочистому засіданні парламенту.
Він зазначив, що ця дата стала можливою завдяки депутатам І скликання,
які сьогодні присутні в сесійній залі, і
подякував їм оплесками.
«Особливо символічно, що зараз
оплески їм звучать від народних депутатів цього скликання, які 24 серпня
1991 року ще навіть не народилися
на світ. Сьогодні я говорив про те,
що в той важливий день відбулося
відновлення незалежності України,
відновлення державності України. Я
підписав Указ про відзначення Дня
Української Державності і вношу на
ваш розгляд проект закону, за яким
він має бути вихідним днем», – повідомив Президент.
Глава держави наголосив, що важливо не лише відзначати появу державності, а й об’єднуватися для її збереження.
На урочистому засіданні також були
присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і перший помічник
Глави держави Сергій Шефір, народні депутати України І та ІХ скликань,
голови Верховної Ради попередніх
скликань, другий, третій та п’ятий

Шановні друзі, колеги, співвітчизники!
Сердечно вітаю усіх з Днем Державного
Прапора України та 30-ю річницею Незалежності!
Рівно три десятиліття тому Верховна Рада
прийняла Акт проголошення незалежності
України. Це чимало, адже ровесники Незалежності вже самі успішно розбудовують і
захищають нашу державу, утверджуючи її
суверенне право на самобутність, вільний
та цивілізований розвиток.
Сьогодні ми всі пишаємося своєю країною, її багатою історією та культурою,
мелодійною мовою та традиціями. Але
водночас кожен з нас повинен самовіддано працювати – щоб нею гордилися і прийдешні покоління.
Радію, що саме працівники міграційної
служби виконують свої обов’язки з оформлення найважливішого документа, який
підтверджує громадянство та визначає приналежність до нашої держави – паспорта
громадянина України. Вдячний колегам, які
щодня сумлінно та професійно трудяться і
змінюють нашу країну на краще.
У ці святкові дні щиро бажаю всім нам
міцного здоров’я, радості та миру! Нехай

президенти України, Прем’єр-міністр
України Денис Шмигаль, члени уряду, керівники судової гілки влади.
Також були запрошені посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає та надає згоду на призначення;
голови обласних рад; київський міський голова; президент Національної
академії наук; предстоятелі церков
і керівники релігійних організацій
України; представники громадських
організацій та ЗМІ.
В урочистому засіданні парламенту також взяли участь високоповажні іноземні гості: Президент Сенату
парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчил, Голова Національної
ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі;
парламентські делегації Австрійської Республіки, Азербайджанської
Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії, Грузії, Естонської Республіки, Йорданського Королівства,
Латвійської Республіки, Литовської
Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща,
Румунії, Словацької Республіки, Туреччини, Франції, Чехії; делегації
Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО, Світового
конгресу українців; голови дипломатичних представництв іноземних
держав та керівники представництв
міжнародних організацій, акредитованих в Україні.
president.gov.ua

Читайте
Міграційна служба
уклала Меморандум про
співпрацю ....
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кожен день життя буде сповнений новими
здобутками, а добрі справи сприятимуть
процвітанню нашої красивої держави та
добробуту її громадян!
Слава Україні!
З повагою,
Максим Соколюк,
Голова ДМСУ

У день незалежності Президент вручив
високу державну нагороду – орден
княгині Ольги І ступеня – академіксекретарю Національної академії наук
України, директору Інституту демографії
і соціальних досліджень імені М. В.
Птухи Національної академії наук
України Еллі Лібановій.
Щиро вітаємо члена редакційної
колегії газети «Міграція» Е. Лібанову з
почесною нагородою та бажаємо успіхів
в розбудові науки України!
30 серпня 2021 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора
І.П. Супруновського, волонтера М.В. Кравчука, начальника Одеського військового
госпіталю.
У ході зустрічі волонтер надав благодійну допомогу –
1000 медичних захисних масок.
Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність і
вручив подяку.

в

Благодійна допомога

номері:
Військові високо
цінують правдиве
слово і професіоналізм
журналістів
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стор.11

2

№ (0 8) 2 3 4 ,
с е р п е н ь 2 0 21

У Міністерстві внутрішніх справ України

Підрозділи МВС проведуть комплекс
безпекових заходів під час святкування Рош
га-Шана в Умані – Денис Монастирський

Міністр внутрішніх справ
України Денис Монастирський провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним
Послом Держави Ізраїль
в Україні Міхаелем Бродським.
Денис
Монастирський
привітав Посла Держави Ізраїль з початком його каденції в Україні. Міністр висловив сподівання на подальшу
взаємодію з метою зміцнення та розвитку двосторонніх
відносин, зокрема це стосується співпраці з МВС.
Сторони обговорили організацію паломництва брацлавських хасидів до міста
Умань Черкаської області,
у період святкування

6-8 вересня єврейського
нового року Рош га-Шана. Денис Монастирський
наголосив, що під час прикордонного контролю проводитиметься комплекс безпекових заходів.
Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну
біля 50 тисяч ізраїльтян та
громадян інших іноземних
держав. Ізраїльським громадянам встановлено чіткий
припис – пройти тестування
на COVID-19 в аеропорту
вильоту та після їхнього повернення, а також неухильно
дотримуватися санітарних
правил, встановлених українським законодавством.

Міністр внутрішніх справ
позитивно відзначив практику залучення ізраїльських
офіцерів поліції до спільного з українськими правоохоронцями забезпечення
громадського порядку в
Умані. Він зазначив, що в
місті розгорнуто ситуаційний центр поліції та налагоджено ефективний обмін
оперативною інформацією
між українською та ізраїльською сторонами. Учасники
зустрічі обговорили розширення
договірно-правової
бази двосторонніх відносин,
а саме – проєкти Угоди між
Кабінетом Міністрів України про взаємне визнання
та обмін посвідчень водія,
Угоди між Національною
поліцією України та Міністерством внутрішньої безпеки Держави Ізраїль про
співробітництво у сфері
запобігання та боротьби зі
злочинністю, Меморандуму про співпрацю між рятувальними та пожежними
службами держав. Сторони
визначили спільні кроки для
забезпечення імплементації
чинної між Україною та Ізраїлем Угоди про безвізовий
режим поїздок громадян.
mvs.gov.ua

В Одеській області призначили нового
начальника поліції

поліцію Донецької області - тієї її частини,
яка залишилася підконтрольна українській
владі.
М. Семенишин - уродженець Хмельницької області, закінчив Національну академію
внутрішніх справ України та Подільський
державний аграрно-технічний університет.
Кандидат юридичних наук.
З 1990 року працював міліціонером взводу
патрульно-постової служби в Кам’янці-Подільському і в карному розшуку. З 2000 року
очолював управління міліції в Хмельницькій області, також був начальником Кам’янець-Подільського МВ УМВС. У 2010 очолив Тернопільське управління, а вже через
рік вийшов на пенсію. Після Революції
Переваги в 2014 році повернувся на службу в МВС. Спочатку керував управлінням
Івано-Франківської області, згодом, в 20152017 роках, і поліцією Хмельницької області. З 2017 був головою ГУНП в Донецькій
Новим начальником призначено Миколу області.
Редакційна колегія газети бажає успіхів
Семенишина.
Миколі Олександровичу у розбудові
Раніше, з 2017 року, Семенишин очолював
ГУНП в Одеській області!

Прикордонники завершують підготовчі заходи щодо
зустрічі десятків тисяч паломників-хасидів

Вже на початку вересня Україна очікує приїзд віруючих, які прибувають
для святкування іудейського Нового
року Рош га-Шана. Частина паломників-хасидів прямуватиме через пункти
пропуску «Бориспіль» та «Жуляни».
За попередніми даними прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч
паломників.
Днями
прикордонники
вдосконалювали знання з елементів організації прикордонного контролю. Заняття з підвищення рівня організації та
здійснення прикордонного контролю
проводив представник головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби.
Для якісного забезпечення пропускних

операцій прикордонники залучають додатковий персонал для яких проведено
заняття з підвищення рівня знань організації прикордонного контролю та
пропускних операцій.
За допомогою технічних засобів прикордонного контролю військовослужбовці детально вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, види підробок та
законодавчу базу з питань пропускних
операцій.
15 прикордонників, які залучалися
до заняття мають багаторічний досвід
щодо здійснення прикордонних операцій. Вже з початку вересня вони надаватимуть практичну допомогу в пунктах
пропуску «Бориспіль» та «Жуляни».
mvs.gov.ua

Латвія передала гуманітарний вантаж
для прифронтових міст Луганщини

У Станиці Луганській
відбулася передача гуманітарної допомоги вагою
у 8 тонн, яка була сформована за ініціативою
Збройних сил Латвійської Республіки та зібрана силами спонсорів
та волонтерських організацій європейських країн
для мешканців прифронтових населених пунктів
Луганщини. Доставку
вантажу вже традиційно
забезпечує Національна
гвардія України. У стінах
Луганської обласної держадміністрації пройшла
робоча зустріч іноземної
делегації з головою Луганської облдержадміністрації, заступницею
Міністра оборони України Ганною Маляр, керівником військово-цивільної
адміністрації,
представниками Об’єднаних сил та Нацгвардії
України. Учасники обговорили порядок передачі
гуманітарної допомоги
та подальші напрямки
співпраці у рамках програми цивільно-військового співробітництва та
взаємодії між службами
військового духовенства

України та Латвії. Також
у межах заходу пройшов
брифінг для представників ЗМІ. Допомогу у розвантаженні гуманітарної
допомоги надали військовослужбовці Збройних сил України.
«Уже шостий рік поспіль Національна гвардія доставляє на своєму транспорті вантаж,
який прямує до Станиці
Луганської.
Основна
частина допомоги призначена для найбільш
незахищених прошарків
населення. «Ми завжди
раді співпрацювати з нашими латвійськими колегами та українськими
волонтерами», – пояснив
начальник відділу інформаційної підтримки НГУ
полковник Віктор Голумбівський.
За багаторічну співпрацю та допомогу у спрямуванні
гуманітарної
допомоги до мирного населення керівництво Національної гвардії України відзначило пам’ятним
подарунком
голову
громадського об’єднання «Лідерство жінок на
сході України» Наталю

Журбенко. Волонтерка
вже шість років координує доставку й розподіл
гуманітарної
допомоги серед дітей та родин
Луганщини, які цього
потребують та активно
займається громадською
діяльністю на підтримку
України.
«Більша частина сьогоднішнього
вантажу
– це одяг для дітей, молоді, дорослих, медичне
обладнання для лікарні
та побутові речі. Це небагато, але це знак довіри і
того, що ми не забуваємо,
що відбувається в Україні. І ми продовжуємо
вірити у вашу перемогу
– не лише молитвою, а
й ділом», – розповів головний капелан Національних Збройних сил
Латвійської Республіки
Елмарс Плявінш, який
організовує і координує
збір, впорядкування і
доставку гуманітарної
допомоги.
«Національна гвардія
першою пішла з нами
на співпрацю, завжди
допомагає з доставкою,
охороною й іншими логістичними моментами.
Ми співпрацюємо за різними напрямками і дуже
дружні з капеланською
службою НГУ. За всі
роки кампанії гуманітарної допомоги ми перевезли вже біля 500 тонн»,
– додав пан Елмарс.
Наступне надходження
гуманітарної допомоги
від Латвійської Республіки на Луганщину та
Донеччину планується
восени.
mvs.gov.ua

Система МВС України готова реагувати на виклики,
пов’язані з гуманітарною ситуацією в Афганістані

Про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ України Мері
Акопян під час зустрічі з представниками Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини з питань міжнародного співробітництва.
Заступниця Міністра зазначила, що
за останні півтора тижні в Україну
прибули три евакуаційні рейси з Афганістану, організовані МЗС під координацією керівництва України. Станом
на сьогодні вже 65 громадян Афганістану, евакуйованих українськими літаками, звернулися в Державну міграційну службу для отримання статусу
біженця в Україні.
«Державна міграційна служба України забезпечить ретельний розгляд
поданих клопотань, а Держприкордонслужба, у межах визначених
завдань та повноважень, вживатиме належних заходів для
контролю українських кордонів»,

– зазначила вона.
За словами Мері Акопян, в Україні
шукачі захисту з Афганістану завжди
були серед трьох найбільш чисельних
груп заявників і складають приблизно
третю частину від загальної кількості
біженців.
Заступниця міністра повідомила,
що МВС активно працює над посиленням спроможностей і максимально мобілізує ресурси, враховуючи
прогнозовані варіанти розвитку ситуації. Мері Акопян висловила сподівання на тісну взаємодію з офісом
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.
Варто зазначити, що тисячі людей
намагаються виїхати за кордон після
того, як владу в Афганістані захопили таліби. Понад 2 млн афганських
біженців уже перебувають у сусідніх
країнах, а 3,5 млн людей залишилися без даху над головою в самому
Афганістані.
Нагадаємо, минулого року МВС
та Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини підписали
Меморандум щодо забезпечення
гарантій державного захисту конституційних прав, свобод і законних
інтересів громадян України та іноземців.
mvs.gov.ua

У Державній міграційній службі України
Міграційна служба уклала Меморандум про співпрацю з
Національною комісією зі стандартів державної мови

Голова
Державної
міграційної
служби України Максим Соколюк
та Голова Національної комісії зі
стандартів державної мови Орися
Демська підписали Меморандум про
співпрацю.
Зазначимо, що сторони усвідомлюють статус української мови як
єдиної державної та обов’язковість її
використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади. З цією метою між ДМС та Комісією досягнуто
домовленості консолідувати зусилля
та можливості для поширення знань
про українську мову, напрацювання

та затвердження стандартів української мови, а також сприяти організації та проведенню іспитів на визначення рівня володіння державною
мовою (згідно із Законом України
«Про забезпечення функціонування
української мови як державної»).
Передбачається, що в рамках Меморандуму обидва відомства спільно
сприятимуть розповсюдженню знань
про українську мову та її роль у розвитку української та європейської
культур, а також братимуть участь у
поширенні знань про розвиток культурного розмаїття української мови
серед іноземців, осіб без громадянства, біженців та інших категорій мігрантів.
Планується, що сторони спільно
проводитимуть
науково-комунікативні, науково-методичні, культурно-мистецькі, експертно-консультативні, інформаційні та інші заходи,
призначені активізувати процес вільного володіння державною мовою, а
також координаційні зустрічі – для
ефективної реалізації завдань у межах співпраці.
Документ набрав чинності з моменту його підписання та діятиме упродовж трьох років.
dmsu.gov.ua

Д ЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА

ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Начальника УДМСУ у
Чернігівській області
Лук’янець
Ксенію Вікторівну

Начальника Ц МУ ДМС у
м. Києві та
Київській області
Гузя
Вячеслава Валерійовича

Начальника Управління юридичного забезпечення ДМСУ
Дубчак
Олену Олександрівну

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

У Києві та області розпочинаються посилені
заходи з протидії нелегальній міграції

На координаційній нараді Міграційної служби спільно з правоохоронними органами та іншими відомствами
окреслили шляхи протидії незаконній
міграції.
27 серпня 2021 року в Центральному
міжрегіональному управлінні ДМС у
м. Києві та Київській області відбулася нарада з питань підготовки та проведення профілактичних заходів під
умовною назвою «Мігрант», практичний етап яких стартує 01 вересня.
З метою налагодження міжвідомчої
взаємодії та координації зусиль, спрямованих на виявлення порушників міграційного законодавства, зустрілися
працівники міграційної служби, які
відповідають за даний напрямок роботи, співробітники СБУ, Національної
поліції, представники прикордонної
служби і Держпраці. Відомства

домовилися про спільні перевірки
ринків, вокзалів, будівельних майданчиків та закладів громадського харчування з метою притягнення до відповідальності порушників міграційного
законодавства і за необхідності – примусового повернення чи видворення
їх за межі держави.
Нагадуємо, що 7 серпня 2021 року
набрала чинності постанова Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2021 р.
№ 757 «Про внесення змін до пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2020 р. №259». Внесеними змінами скасовується норма постанови Кабміну, відповідно до якої
іноземці, котрі порушили строк перебування на території України в період
або внаслідок установлення карантину, звільнялися від адміністративної
відповідальності за ст. 203 КУпАП.
Наразі звільнення від адміністративної
відповідальності стосується виключно
тих іноземців, які не мали змоги виїхати за межі України або не змогли звернутися до відповідних органів/підрозділів ДМС із заявою про продовження
строку перебування в Україні з обставин, спричинених установленими обмеженнями в умовах карантину.
Центральне міжрегіональне
управління ДМС у м. Києві
та Київській області
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Міграційна служба і Академія професійного розвитку
уклали Меморандум про взаємодію та партнерство

Голова Державної міграційної служби України
Максим Соколюк і ректор
Академії професійного розвитку Сергій Соколов підписали Меморандум про
взаємодію та партнерство.
Підписання документу має
на меті поєднання зусиль та
втілення ефективних форм
співпраці щодо організації і
практичного впровадження
у діяльність сучасних інноваційних програм підвищення кваліфікації працівників міграційної служби.
Сторони домовилися про
партнерство у сфері освіти
з метою підвищення ефективності працівників ДМС,
забезпечення високої якості
та результативності їх діяльності. Зокрема, підписання
Меморандуму передбачає
проведення спільних заходів, спрямованих на удосконалення, розробку та

впровадження нових освітніх
програм на базі інноваційних
методів навчання, які відповідають сучасним вимогам
викладання та європейським стандартам.
Очікується, що зазначені
навчальні програми задовольнятимуть актуальні потреби учасників навчання,
забезпечуватимуть стійкий
професійний розвиток працівників ДМС та реалізацію
принципів освіти впродовж
життя («Lifelong learning»).

Навчання на базі Академії
відбуватиметься у формі
науково-практичних
конференцій, круглих столів,
семінарів та інших заходів,
до яких залучатимуться
представники громадськості, експертних та наукових
спільнот.
Меморандум набрав чинності з моменту його підписання та укладається строком на п’ять років.
dmsu.gov.ua

Загальна кількість громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами та звернулись за захистом в Україні становить 370 осіб
dmsu.gov.ua

Претендентам на участь у конкурсах на зайняття посад державної
служби слід отримати сертифікат про володіння державною мовою

16 липня 2021 року набрали чинності
положення статті 9 Закону України «Про
забезпечення функціонування української
мови як державної». Зазначеною статтею
передбачено, що державні службовці є особами, які зобов’язані володіти державною
мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.
Відтак особам, які бажають взяти участь
у конкурсах на посади державної служби,
оголошених з 16 липня 2021 року, разом з
усіма необхідними документами обов’язково слід подавати Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби копію державного сертифіката
про рівень володіння державною мовою
або витяг з Реєстру державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою.
Наразі сертифікат про володіння державною мовою можна отримати після успішного складання іспиту, який організовує та
проводить Національна комісія зі стандар-

тів державної мови. Складання відповідного іспиту здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Довідково
Детальніше про процедуру іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов’язків
читайте у повідомленні на офіційному сайті Комісії: https://bit.ly/2U7bI1R.
Роз’яснення щодо порядку підтвердження
вільного володіння державною мовою під
час проведення конкурсів на посади державної служби та призначення переможців
представлено на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби: https://bit.ly/2VDl4U3.
Постанову Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2021 року № 409 «Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» можна
знайти на сайті: https://bit.ly/3iEYu69.
dmsu.gov.ua

Робоча зустріч з головою Львівської обласної
державної адміністрації

Напередодні Дня Незалежності України керівництво Головного управління
Державної
міграційної
служби Львівської області

вирішило завітати до голови Львівської ОДА Максима Козицького.
Передусім
начальник
Ярослав Скиба проінфор-

мував про роботу та завдання ГУ ДМС, які стоять у
пріоритеті до кінця року.
Також було висловлено побажання щодо покращення
праці Головного управління
ДМС Львівщини на рівні
області та повідомлено про
низку заходів, які готуються
до ювілейної дати створення міграційної служби у нашій області.
Крім цього, голову ЛОДА
ознайомили з процесом
ідентифікації громадян, які
подають документи, що посвідчують особу.
Після виступу заступників Іванни Іваночко та Володимира Федика, Максим
Козицький розповів про
подальші дії керівництва та
пообіцяв посприяти міграційній службі в наступному
році.
ГУ ДМС
у Львівській області
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У територіальних міграційних службах України

Усі територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах з нагоди дня
Державного Прапора України

Шановні друзі!
Сердечно вітаю Вас з Днем Державного Прапора України та
30-ю річницею Незалежності України!

Це велике національне свято нашої
державності, свято відзначення подій,
які назавжди змінили хід історії нашої
держави. Український народ здобув
право бути господарем на своїй найбагатшій, прекрасній та чарівній землі!
Сьогодні наша держава переживає
нелегкі часи і саме зараз питання про
незалежність держави, її цілісність
та свободу народу постає особливо
гостро. Однак випробування об’єднують український народ та роблять
його сильнішим. Ми добре зрозуміли,
що омріяна заможна та вільна Україна
будується кожним із нас. Ми усі разом

і кожен особисто відповідальний за
долю своєї країни.
Бажаю вам міцного здоров’я, родинного щастя, мирного неба над головою,
успіхів у всіх справах та починаннях.
Любіть свій народ, свою землю, яка є
найкращою в світі. А день прийдешній
нехай дарує всім світле почуття радості
від усвідомлення власної причетності
до розбудови рідного дому, ім’я якому
– Україна!
Зі святом вас!
З повагою,
Начальник УДМС
у Волинській області
Іван Войцешук

У Кропивницькому готуються до нового навчального
року для іноземних студенів
Міжвідомча нарада під головуванням
начальника Управління ДМС у Кіровоградській області Володимира Гончаренка, за участі представників навчальних
закладів, Управління Служби безпеки в
області та відділу міграційної поліції ГУ
НП, була присвячена початку нового навчального періоду для іноземних студентів та обговоренню ризиків порушення
міграційного законодавства.
На даний час у Центральноукраїнському національному технічному університеті, Льотній академії Національного
авіаційного університету та Донецькому
національному медичному університеті навчаються 590 іноземних студентів.
Три ВНЗ видали ще 144 запрошення
іноземним громадянам. Втім керівництво закладів очікує ще більшу кількість
студентів із закордону.
Представників ВНЗ було поінформовано про зміни у законодавстві у частині
оформлення посвідок на тимчасове проживання та зміни у переліку документів,
зумовлені корективами Порядку організації набору на навчання іноземців та
осіб без громадянства.
Також обговорено і напрямок протидії

Відбувся круглий стіл «Питання щодо оформлення та
набуття громадянства України», присвячений 30-річчю
проголошення незалежності України

Спільні зусилля – запорука успіху

Регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини
у Хмельницькій області спільно з Філією
ДУ «Центр пробації»
був організований круглий стіл «Посилення
спроможності органів
пробації в роботі з особами, що готуються до
звільнення» з метою
розробки спільної концепції дотримання прав
засуджених осіб.
До участі в заході
організаторами
були
запрошені
керівники
установ виконання покарань, правозахисних,
громадських та волонтерських організацій,
обласного центру зайнятості та Управління
ДМС в області.
На зустрічі обговорювалися питання реалізації спільного наказу
Міністерства юстиції
України, Міністерства
соціальної
політики
України,
Міністерства
охорони здоров’я Укра-

їни,
Міністерства
внутрішніх справ України від 03.04.2018 р. №
974.5.467.609.280 «Про
затвердження Порядку взаємодії установ
виконання покарання,
уповноважених органів з питань пробації та
суб’єктів соціального
патронажу під час підготовки до звільнення
осіб, які відбувають
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк».
Під час зустрічі особливу увагу було приділено гострим питанням, які виникають у
особи після звільнення,
та шляхам їх вирішення.
Відсутність у особи,
що виходить з місць
позбавлення
волі,
паспортного
документа тягне за собою
низку
різноманітних
проблем, тому особлива увага працівників УДМС та установ
виконання
покарань
приділяється питанню

оформлення паспортів
громадянина України
засудженим під час їх
підготовки до звільнення. Так, впродовж 2020
року
міграційниками
було оформлено та видано засудженим і особам, що звільнилися з
місць позбавлення волі,
88 паспортів громадянина України у формі
ID-картки, а в початку
поточного року – 30.
Впродовж
останніх
років працівники міграційної служби неодноразово відвідували
установи виконання покарань області з метою
надання
засудженим
професійних консультацій щодо оформлення
паспортних документів та набуття громадянстваУкраїни, проте
пандемія диктує свої
закони і вимагає переведення
безпосереднього спілкування із
засудженими в дистанційних інтерактивний
формат, що також стало предметом обговорення на круглому столі.
Співпраця відомств,
установ, громадських
і волонтерських організацій
з
питань
соціалізації осіб, що
звільняються з місць
позбавлення волі, триватиме і надалі, адже
запорукою успіху є
лише спільні скоординовані зусилля.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

нелегальній міграції. Представникам силових структур та навчальних закладів
було повідомлено про проведення з 1
вересня до 1 жовтня цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за
виконанням законодавства у міграційній
сфері під умовною назвою «Мігрант» та
про зміни, внесені до Постанови КМУ
щодо реалізації актів законодавства у
сфері міграції на період установлення на
всій території України карантину.
Управління ДМС
у Кіровоградській області

До 30-річчя проголошення незалежності України за ініціативи УДМС у
Тернопільській області та за підтримки Михайла Денисовського – декана
юридичного факультету Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (м.
Тернопіль), на кафедрі юридичного факультету відбувся круглий стіл на тему:
«Питання щодо оформлення та набуття
громадянства України».
У рамках круглого столу присутні обговорили основні положення Закону України «Про громадянство України».
Під час зустрічі т.в.о. начальника
УДМС у Тернопільській області Іван

Чубатий та завідувач сектору з питань
громадянства відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Лариса Фундитус надали роз’яснення
щодо застосування окремих положень
нормативно-правових актів з питань
громадянства та роз’яснили, які є підстави набуття і припинення громадянства
України, визначені законом, та основні
принципи, на яких ґрунтується законодавство України про громадянство.
Окрім того, вони дали відповіді на низку актуальних питань, які виникають
під час оформлення біометричних документів, зокрема про порядок та умови оформлення паспорта громадянина
України у вигляді ID-картки, переваги
біометричних документів, про електронні сервіси ДМС.
Наприкінці зустрічі т.в.о. начальника
УДМС у Тернопільській області Іван
Чубатий подякував декану юридичного
факультету Галицького коледжу імені
В’ячеслава Чорновола Михайлу Денисовському за співпрацю та належну комунікацію.
Управління ДМС
у Тернопільській області

Перший паспорт громадянина України у 43 роки
Працівники Київського відділу у мі- та користуватися конституційними, соцісті Харкові Головного управління ДМС альними та іншими правами.
України в Харківській області докуменГУ ДМС
тували паспортом громадянина України
у Харківській області
у формі ID-картки вперше пані Інну, яка
протягом багатьох років намагалася отримати документ.
Інна Юріївна народилася та все життя
прожила на території України, але зняття
з реєстрації місця проживання та відсутність батьків або інших родичів завадили
вчасно оформити паспорт громадянина
України. Завдяки зусиллям працівників
міграційної служби Харківщини вдалося
зібрати всі необхідні документи та, після проведення процедури встановлення
особи, документувати пані Інну першим
у її житті паспортом громадянина України.
Відтепер вона має змогу офіційно працевлаштуватися, оформити соціальні
виплати, отримати належне лікування

У територіальних міграційних службах України
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Усі територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах з нагоди
30-ї річниці незалежності України

В Миколаївській області розпочались профілактичні заходи
щодо виявлення порушників міграційного законодавства під
умовною назвою «Мігрант»

На території Миколаївської області розпочалися профілактичні заходи,
ініційовані міграційною
службою, щодо нагляду та
контролю за виконанням
законодавства в міграційній сфері під умовною
назвою «Мігрант».
В ході підготовчого етапу
на базі міграційної служби
Миколаївщини було проведено міжвідомчу нараду,
в якій прийняли участь начальник Управління ДМС
в Миколаївській області,
співробітники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії
та видворення, заступник
начальника
Головного

оперативно-розшукового
відділу 26 прикордонного
загону ПдРУ ДПСУ, заступник начальника відділу з питань додержання
законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно-правових актів.
Управління
Держпраці
у Миколаївській області, начальник Головного
оперативно-розшукового
відділу 26 прикордонного загону ПдРУ ДПСУ
(з місцем дислокації н.п.
Миколаїв), помічник начальника відділу прикордонної служби «Миколаїв», командир батальйону
1 УПП в Миколаївській
області, начальник відділу

організації надання послуг роботодавцям Миколаївського обласного центру зайнятості.
Захід проведено з метою
забезпечення
належної
організації та проведення
спільних
скоординованих дій в ході реалізації
практичної фази цільових
профілактичних
заходів під умовною назвою
«Мігрант», забезпечення
обміну інформацією, доступу у встановленому
порядку до відповідних
баз даних, міжвідомчою
взаємодією щодо виявлення порушників установлених правил перебування в
Україні, неврегульованих
мігрантів та інших іноземних громадян – порушників міграційного законодавства, які не мають
законних підстав для подальшого перебування в
державі та притягнення їх
до відповідальності.
Під час проведення наради між присутніми було
досягнуто порозуміння,
створено робочу групу та
обговорені шляхи взаємодії під час проведення
цільових профілактичних
заходів під умовною назвою «Мігрант».
Управління ДМС
у Миколаївській області

На Дніпропетровщині хворого нелегала передали
представникам іноземної країни

Ця історія про будні міграційної
служби, про взаємодію між силовими
структурами, про їх професіоналізм
та оперативність… А ще – про людяність, милосердя та співчуття чужій
біді.
Ще в далекому 2014 році до міста
Кривий Ріг прибув у справах громадянин РФ пан Євген, який не планував
затримуватися надовго.
Однак втрата паспорта, разом з відсутністю знайомих або родичів, спровокувала погіршення здоров’я іноземця і як наслідок – він потрапив до
стаціонару неврологічного відділення
місцевої лікарні з діагнозом «гостре
порушення мозкового кровообігу».
Від 2016 року, коли міграційній
службі став відомий факт перебування в міській лікарні м. Кривого
Рогу росіянина, який вже перейшов
у статус неврегульованого мігранта,

тривало листування з Консульською
установою РФ щодо документування
останнього паспортним документом
та передачі уповноваженим органам
країни.
До того ж, відповідно до висновків
лікарів, за станом здоров’я Євген мав
потребу в отриманні соціальної допомоги та забезпеченні транспортування
автомобілем або залізницею.
Лише наприкінці липня 2021 року
надійшла відповідь з Консульства
РФ, що відповідна установа займається вирішенням питання організації медичної евакуації до Росії свого
співвітчизника.
Зважаючи на вищевказані обставини, Головне управління міграційної
служби звернулося до Головного
управління ДСНС України у Дніпропетровській області з проханням
забезпечити спеціалізований автомобільний транспорт, на що рятувальники відреагували миттєво.
У супроводі співробітників Головного управління ДМС та лікаря Криворізької міської лікарні іноземець
був доставлений до лінії кордону
між пунктами пропуску двох країн
та переданий компетентним органам
РФ.
Слід відзначити високий рівень
професіоналізму всіх силових структур МВС України. Окрема подяка
рятувальникам, в особі керівництва
ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
А пану Євгену побажаємо якнайшвидшого одужання.
ГУ ДМС у Дніпропетровській області

В Одесу доставили евакуйованих людей з Афганістану

З аеропорту «Бориспіль» в місто Одесу рятувальниками Київської та Одеської областей доставлено 133 громадян
Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.
Завдяки спільним зусиллям Голови
Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, медичних працівників, рятувальників,
афганської діаспори, співробітників
міграційної служби та перекладачів
було прийнято та опрацьовано громадян Афганістану, які потрапили у тяжке становище.
Серед евакуйованих людей 48 - дорослих, 85 –дітей, найменшій дитині 7
днів, яка народилась в аеропорту Кабула, коли його мати очікувала евакуації. Найстаршій евакуйованій 85 років і
вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми.
Двом дорослим надали медичну допомогу та госпіталізували співробітники швидкої допомоги, завдяки чому їм
врятовано життя.
Всім евакуйованим людям зроблено

тест на наявність коронавірусної інфекції, захворілих не виявлено.
Міграційна служба дякує Губернатору Одеської області Сергію Рафаїловичу Гриневецькому, всім задіяним
службам, афганській діаспорі за плідну співпрацю та за те, що спільними
зусиллями не залишили людей з труднощами та проблемами, які не завжди
можна подолати самостійно.
Вищезаначене є гарним взірцем міцної, плідної та професійної взаємодії
на користь досягнень України.
ГУ ДМС
в Одеській області

Визначено основні напрямки діяльності
запорізьких міграційників

В Управлінні міграційної служби Запорізької області відбулась відеонарада
з керівниками структурних та територіальних підрозділів УДМС, на якій було
визначено основні напрямки діяльності
служби до кінця року.
У своєму вступному слові начальник
Управління Олександр Харіна проаналізував діяльність підрозділів УДМС області за усіма напрямками, звернув увагу керівників відділів на якість надання
адміністративних послуг громадянам та
нагадав про важливість підвищення рівня професійної компетенції співробітників шляхом проходження навчання на

онлайн-платформах.
Про оцінку якості, своєчасності, доступності, зручності, відкритості надання адміністративної послуги з оформлення та видачі дозволу на імміграцію в
Україну іноземцям та особам без громадянства говорив заступник начальника
Управління – начальник відділу у справах іноземців та ОБГ Михайло Тихонський.
Увагу керівників підрозділів та спеціалістів, відповідальних за боротьбу з
нелегальною міграцією, було звернуто на останні зміни у постанові КМУ
№259 «Деякі питання реалізації актів
законодавства у сфері міграції на період
установлення на всій території України
карантину» та на забезпечення належного використання і наповнення функціоналів «Незаконні мігранти», «Пункт
тимчасового перебування іноземців»
та «Адміністративні правопорушення»
ЄІАС УМП.
Не оминули увагою і питання проведення територіальними підрозділами
інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення в частині надання адміністративних послуг ДМС.
Управління ДМС
у Запорізькій області

Державні свята колективом УДМС відзначаємо!

Для українців завжди були основоположними цінностями свобода і гідність. Сьогодні незалежність України є запорукою
вільного розвитку держав і народів.
Незалежність пов’язана для українців
передусім з новими можливостями та торжеством прав людини, а майбутнє країни
лежить в руках кожного з її громадян.
Прагнення до свободи і нетерпимість до
несправедливості – визначальні риси українців, що давали нам наснагу і сили залишатися собою у часи бездержавності. Здобуття незалежності для творення власного
майбутнього – це найвищий вияв свободи
нашого народу.
Цьогоріч ми святкуємо 30 ювілейний рік
незалежності України і нехай він стане знаковим для всієї країни, для громад і окремих людей.
Ми побудували толерантне суспільство,
в якому знаходять спільну мову та взаємоповагу різні етнічні, релігійні, соціальні
групи.
На вшанування багатовікової історії українського державотворення та символіки
незалежної України, з метою виховання

поваги громадян до державних символів,
Указом Президента України було встановлено День Державного Прапора України,
який відзначається щороку 23 серпня.
Державний Прапор є одним із символів
країни. Це стяг правильної геометричної
форми зі спеціальним забарвленням. Кольори прапора відбивають національні традиції, ідентифікують територію.
Колектив міграційної служби у Херсонській області принагідно вітає з державними святами!
Управління ДМС
у Херсонській області

6

№ (0 8) 2 3 4 ,
с е р п е н ь 2 0 21

У територіальних міграційних службах України

Апаратна нарада з питань оптимізації службової
діяльності за основними напрямками діяльності

В УДМС у Житомирській області проведено апаратну нараду за участю керівників структурних підрозділів.
Начальник Управління Анатолій Федорчук оголосив результати аналізу роботи
за основними напрямками діяльності
УДМС у Житомирській області за 7 місяців поточного року.
Під час наради проведено кількісну
та якісну оцінку результатів, предметно
проаналізовано проблемні питання, що

виникають у роботі підрозділів, запропоновано шляхи їх вирішення.
Окрему увагу приділено наступним аспектам:
• роз’яснювальна робота серед працівників щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19;
• дотримання вимог законодавства
України з питань громадянства та
оформлення документів, що посвідчують особу;
• організація заходів для виявлення серед іноземців та осіб без громадянства
мігрантів із неврегульованим статусом
та забезпечення дотримання гарантованих законодавством особистих прав;
• дотримання антикорупційного законодавства працівниками УДМС та його
територіальних підрозділів;
• аналіз результатів опитувань щодо
якості надання послуг структурними і
територіальними підрозділами та реалізації заходів для покращення якості
обслуговування суб’єктів звернення.
Управління ДМС
у Житомирській області

Урочисте вручення паспортів громадянина
України у вигляді ID-картки

Напередодні святкування Дня Державного прапора України та 30-ї річниці незалежності України 19 серпня
2021 року відбулося урочисте вручення
паспортів громадянина України у вигляді
ID-картки вперше. Паспорти юним громадян вручали:
• голова Новоайдарської селищної ради
– Шопін Ігор Вікторович;
• голова Щастинської районної державної адміністрації – Новикова Тетяна Володимирівна;
• голова Щастинської районної ради –
Коробка Олена Олександрівна.
З привітаннями звернулась начальник
Новоайдарського відділу УДМС У Луганській області Євдокимова Любов Іванівна.
Управління ДМС
у Луганській області

Злагоджена взаємодія – безпека держави

У рамках проведення
підготовчого етапу цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю
за виконанням законодавства України в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант»,
з метою налагодження
міжвідомчої взаємодії та
координації зусиль, спрямованих на виявлення
порушників міграційного
законодавства, за ініціативи Управління ДМС

у Чернігівській області було організовано та
проведено
міжвідомчу
координаційну нараду з
представниками правоохоронних органів області та іншими органами
виконавчої влади.
На початку наради начальник УДМС у Чернігівській області Ксенія
Лук’янець
привітала
присутніх, подякувала за
налагоджену взаємодію
та звернула увагу, що для

Буковинські міграційники взяли участь у
інфо-перфомансі, присвяченому протидії
торгівлі людьми

У міграційній службі Івано-Франківщини триває процес
документування осіб без громадянства

У березні цього року
Уряд України прийняв
постанову «Про деякі питання визнання особою
без громадянства», якою
затверджено Порядок розгляду у міграційній службі
заяв людей без громадянства про визнання їх особами без громадянства, а
також зразків супутніх документів.
Процес документування осіб без громадянства
відбувається і в територіальних підрозділах міграційної служби Івано-Франківщини. Зокрема, на
сьогодні в УДМС в області
подали відповідні заяви
про визнання їх особами без громадянства двоє
мешканців регіону – етнічні українці, які певний час
проживали і працювали за
межами України. У вирі
життєвих перемін та з інших причин ці люди вчасно не подбали про належне
оформлення паспортних
документів, проживаючи
вже в Україні.
Подібна доля спіткала
й 61-річного уродженця
Київщини
Володимира

Цимбала. Свого часу він
працював на території Російської Федерації, потім
повернувся в Україну і
нині мешкає у Косівському
районі.
Результатом
розгляду
його заяви буде отримання рішення про визнання
особою без громадянства,
що в подальшому стане
підставою для отримання посвідки на тимчасове
проживання, дозволу на
імміграцію та посвідки

на постійне проживання,
посвідчення особи без
громадянства для виїзду
за кордон, громадянства
України. Це дасть можливість пану Володимиру
офіційно працевлаштовуватися, отримувати медичну допомогу, освіту, пенсію й цілий спектр інших
соціальних та економічних
привілеїв.
Управління ДМС
в Івано-Франківській
області

отримання максимальної
ефективності від проведених заходів необхідно
визначити конкретні дії,
спрямовані на співпрацю
служб.
Для забезпечення належної організації та
проведення спільних скоординованих заходів, розробки дієвих механізмів
вирішення проблемних
питань на засіданні наради обговорили питання
здійснення міжвідомчої
взаємодії, погодили та затвердили склад міжвідомчої координаційної групи
для проведення спільних
цільових профілактичних
заходів.
На завершення наради
Ксенія Лук’янець зазначила, що плідна співпраця
надасть змогу підвищити
ефективність проведення
профілактичних заходів
та створити дієвий механізм у сфері боротьби та
протидії нелегальній міграції.
Управління ДМС
в Чернігівській області

Неготовність
брати
відповідальність
за власне життя, категоричне
небажання
приймати
самостійні
рішення та критично
осмислювати інформацію може завершитися
справжньою трагедією.
Адже саме на таких легковірів полюють «добрі
люди», готові наобіцяти
«золоті гори» та взяти
на себе усі формальності й витрати на переїзд.
Згодом це обертається
трудовою чи сексуальною
експлуатацією,
втягненням у злочинну
діяльність, примусовим
жебрацтвом та торгівлею органами, а відтак
– емоційними та психічними розладами, втратою здоров’я, вимушеною непрацездатністю
і довготривалою психологічною реабілітацією.
За оцінками МОМ,

впродовж останніх 30
років від торгівлі людьми постраждали понад
260 тисяч українців. В
Чернівецькій області з
2012-го по 2021 рік такий статус отримали 35
осіб.
Як не потрапити в тенета сучасних работоргівців? Який перелік документів та телефонів
необхідно мати мандрівнику за кордоном? Який
алгоритм дій у випадку
відібрання
сторонніми особами паспорта,
грошей, мобільного телефону та обмеження
свободи пересування?
Яку допомогу гарантує
держава кожному громадянину України у випадку потрапляння до
трудового рабства або
потерпання від інших
форм торгівлі людьми?
Ці питання обговорювалися у Чернівецькому

центрі «Резиденція молоді» під час інфо-перформансу, присвяченого
Всесвітньому дню протидії торгівлі людьми.
У зустрічі взяли участь
організатори заходу –
Управління у справах
сім’ї та молоді Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради, представники
низки громадських організацій
та
дотичних до проблематики
структур, в тому числі
представники ГУ НП у
Чернівецькій області та
УДМС у Чернівецькій
області.
Довідково
У разі виникнення
будь-яких
запитань
щодо працевлаштування чи навчання за кордоном телефонуйте за
наступними номерами.
• Національна безкоштовна гаряча лінія з
питань протидії торгівлі
людьми та консультування мігрантів: 527 та
0 800 505 501.
• Гаряча лінія в м. Чернівці: 050-736-87-18.
• Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми,
запобігання та протидії
домашньому
насильству за ознакою статі та
насильству стосовно дітей: 1547.
• Територіальний підрозділ міграційної поліції в Чернівецькій області: 050-579-92-40.
• «Гаряча лінія» УДМС
у Чернівецькій області:
(0372) 55-04-61.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

У територіальних міграційних службах України
На Вінниччині відбулася координаційна нарада з
підготовки проведення операції «Мігрант»

В Управлінні міграційної служби області,
за головуванням заступника УДМС Володимира Кушніра, відбулася координаційна нарада представників правоохоронних
органів та державних служб з питань проведення цільових профілактичних заходів
під умовною назвою «Мігрант».
У спільній нараді взяли участь: начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
УДМС В.І. Мазур, начальник Управління
міграційними процесами ГУ НП полковник поліції К.А. Доценко, т.в.о. командира
батальйону Управління патрульної поліції, капітан поліції О.П. Букатуру, співробітники УСБУ Д.С. Данилов та О.В.
Подолян, начальник прикордонного оперативно-розшукового відділу 24-го прикордонного загону майор А.О. Пінтак та
заступник начальника Управління Держпраці С.О. Гаєв.

Учасники наради узгодили план спільних дій і заходів щодо виявлення та притягнення до відповідальності іноземців-правопорушників.
Зокрема розглядалися питання попередження та виявлення фактів незаконного
перебування на території області іноземців або осіб без громадянства, запобігання
вчинення ними порушень законодавства
України.
Володимир Кушнір поінформував, що в
області налічується понад 10 тисяч іноземців, які постійно проживають, та біля
3 тисяч іноземних громадян, що тимчасово перебувають на її території. Також у
вузах м. Вінниці навчається понад 2500
іноземних студентів.
«Не всі іноземці, які тимчасово перебувають, проживають, навчаються та працюють на території області, дотримуються
чинного законодавства, тому міграційна
служба спільно з іншими правоохоронними органами вживає заходів у межах
законодавства, аби запобігти порушенням
законодавства», – повідомив Володимир
Кушнір.
Наголошено на вжитті вичерпних заходів щодо забезпечення реальних результатів з боку правоохоронних органів та їх
підпорядкованих підрозділів.
Усіх порушників буде притягнуто до відповідальності, у тому числі і примусового
характеру.
Управління ДМС
у Вінницькій області

Головний спеціаліст із зв’язків із громадськістю та ЗМІ Головного управління
ДМС України в Одеській області Зоряна
Свіст взяла участь у конференції на тему

Шлях до громадянства та першого паспорта
громадянина України, довжиною у 30 років

Символічно, що напередодні 30-ї річниці незалежності України жителька Кіровоградщини Ангеліна Іванівна святкує
своє особисте свято – отримання першого
паспорта громадянина України. Фактично стільки ж років вона намагалась його
оформити.
Народилась пані Ангеліна наприкінці
1974 року у Грузії, а через 5 років після
смерті своїх батьків вона з бабусею переїхала в Україну. Проживала на Кіровоградщині, де закінчила школу та здобула
професію. У 16 років звернулась за отриманням першого паспорта, натомість

у сільській раді видали тимчасове посвідчення громадянина України, яке вона
кілька разів обмінювала. За посвідченням
вона вийшла заміж, а також отримала свідоцтва про народження двох дітей.
Ще кілька разів зверталась, аби документуватись паспортом громадянина України,
втім натикалась на певні перепони.
Нарешті, після звернення до фахівців
Світловодського відділу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області, справа зрушила з місця. Міграційники допомогли заявниці отримати
довідки, яких не вистачало. На підставі
наявних документів Управлінням було
встановлено її належність до громадянства України відповідно до ст. 3 Закону
України «Про громадянство України».
І от напередодні відзначення Дня незалежності України у Світловодському
відділі УДМС у святковій атмосфері пані
Ангеліна отримала свою першу ID-картку,
а в державі з’явилась ще одна громадянка
України.
Управління ДМС
у Кіровоградській області
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В УМДС Рівненщини відбулася спільна нарада з
правоохоронцями області

В Управлінні ДМС у Рівненській області, за головування керівника служби
Лілії Драпчинської, проведено спільну
робочу нараду з працівниками ГУ НП,
УСБ, УПП та Управління Держпраці
Рівненської області.
На зустрічі обговорили співпрацю у
проведенні цільових профілактичних
заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній

сфері під умовною назвою «Мігрант».
Завідувач сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та
видворення Олександр Власиневич інформував присутніх про механізм взаємодії під час виявлення та припинення
порушень міграційного законодавства
іноземцями та особами без громадянства, юридичними і фізичними особами, які їх приймають чи надають їм
послуги та притягнення порушників до
відповідальності.
У ході проведення заходів було обговорено механізм щоденного відпрацювання місць можливого проживання
або перебування іноземців, які нелегально знаходяться в Україні, та виявлення іноземців-порушників.
Окрему увагу присутні приділили
узгодженню порядку спільних дій при
плануванні та реалізації кожного наміченого заходу.
Управління ДМС
у Рівненській області

Нащадки українських діячів, що набули
громадянство України

Трудова міграція в постпандемійних умовах
«Ринок праці, соціальне забезпечення,
трудова міграція у постпандемійних умовах».
Організатором даної конференції виступив Центральний комітет Профспілки
працівників будівництва і промисловості
будівельних матеріалів України.
Під час конференції представлено дослідження, підготовлені експертами Профспілки, щодо питання порівняння умов
праці українців (на прикладі будівельників) у міграції та на місцевому ринку праці
з огляду на дотримання норм соціального
забезпечення відповідно до Конвенції
МОП №102.
Спікерка міграційної служби Одещини
розповіла учасникам про роботу служби,
а саме – про одне із основних її завдань –
протидію нелегальній міграції.
ГУ ДМС
в Одеській області
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Продовжуємо розповідати про відомі
особистості, які відмовилися від іноземного громадянства для того, щоби
набути українське. Цього разу мова йде
про колишню громадянку Німеччини,
батько якої, Омелян Коваль, був громадським діячем, членом проводу Організації українських націоналістів.
У квітні 2019 року дочка легендарного
діяча Зореслава Марія Оксана Коваль
розпочала процедуру набуття громадянства України, яка в подальшому передбачає вихід із громадянства Німеччини.
У липні того ж року керівником територіального органу прийнято рішення про
набуття пані Зореславою українського
громадянства, після чого їй вручили
перший український паспорт.
Жінку переповнювали емоції, а з обличчя не сходила усмішка, адже тримати в руках паспорт, що засвідчує належність до громадянства рідної держави
своїх батьків – це неабияка подія.
Її батько, Омелян Коваль, – в’язень

концтабору Аушвіц, був евакуйований
в Австрію, і разом з іншими в’язнями
звільнений у 1945 році американськими
військами. У післявоєнний час опинився на еміграції в Німеччині, а потім – у
Бельгії. Своє життя присвятив громадській праці на користь України. Після
визволення очолював Спілку української молоді Бельгії. Видавав журнали для дітей та молоді «Крилаті» та
«Авангард». Також він був секретарем,
а пізніше став головою Головної Ради
Українських Громадських Організацій
Бельгії, одним із президентів Європейського Конгресу Українців (1992-1995),
згодом – почесним головою і довгі роки
– членом Ради директорів Світового
конгресу українців.
Влітку 2013 року разом з дружиною
Іванною та старшою донькою Зореславою повернувся на неньку-Україну.
Подружжя Ковалів мешкало у Львові,
де вони відійшли у вічність та були поховані на Личаківському кладовищі.
За словами доньки Зореслави, її родина тісно спілкувалась із провідником
ОУН Степаном Бандерою та його заступником Ярославом Стецьком.
За словами пані Коваль, те, що вона
виросла в іншій країні, зовсім не вплинуло негативно на її патріотичний дух.
Потужний заряд патріотизму, переданий батьками, зберіг у ній любов до
України.
ГУ ДМС
у Львівській області

Важливо отримати паспорт своєчасно

Навчатися у школі, отримати вперше паспорт, вступити до закладу
вищої освіти чи розпочати трудову
діяльність – зазвичай це логічна послідовність подій у житті людини.
Коли етап отримання паспорта відкладається на понад 10 років, подальше навчання чи офіційне працевлаштування стають неможливими. Про
це не з чуток знає 28-річний Еміль
із м. Звенигородка. Через складні
сімейні та життєві обставини, часту
зміну місця проживання чоловік жив
без паспорта. Аж поки у 28 років не
звернувся за допомогою до підрозділу міграційної служби.
Для оформлення ID-картки Емілю
Звенигородським відділом Управління ДМС у Черкаській області
проводилася процедура встановлення особи, яка передбачена у випадках оформлення паспорта вперше

особам, які досягли 18-річного віку.
У такому разі строк оформлення
паспорта продовжується до двох місяців.
Нині Еміль має сучасну ID-картку
та націлений втілювати в життя все
заплановане. Він зізнається, що для
початку бракувало тільки паспорта
громадянина України. Ось чому важливо, аби документ був оформлений
своєчасно.
Нагадуємо, що не пізніше, ніж через
місяць після досягнення 14 років необхідно звернутися до територіального підрозділу міграційної служби
для оформлення першої ID-картки.
Вчасне отримання першого паспорта у подальшому позбавить багатьох
проблем.
Управління ДМС
у Черкаській області
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У Державному підприємстві «Документ»

ДП «ДОКУМЕНТ»: нам 18-ть і ми
продовжуємо втілювати мрії

Нам вже 18-ть. Ми такі дорослі, воліємо самостійності у прийнятті рішень,
та, поряд з цим, розуміємо, що ми команда однодумців з почуттям відповідальності за результати діяльності нашого підприємства. Нам лише 18-ть і
по переду ціле життя. Ми, як і на початку свого шляху, прагнемо розвивати
себе, щоб змінювати уявлення суспільства про реальність можливостей надання послуг у паспортно-міграційній сфері.

У ДП «Документ»
відзначили День Незалежності України

ПРО е-паспорт у
Паспортному сервісі

23 серпня 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус», який визнав електронні
паспорти (е-паспорти) тотожними
фізичним аналогам паперових та у
формі пластикової ID-картки.
Наші центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» забезпечують обслуговування громадян
України у разі пред’явлення ними
е-паспортів з використанням мобільного застосунку «Дія». Основні
переваги цифрових документів – захищеність від підробок та зручність
у використанні.
На підставі цих цифрових паспортів у центрах здійснюється обслуговування клієнтів: як з питань оформлення закордонних паспортів, так і
отримання комплексу сервісних
послуг – оформлення довідки про
наявність/відсутність
судимості,
проставлення апостилю, замовлення страхових продуктів тощо.
Поряд з цим, якщо людині зручно
використовувати паперові чи пластикові документи для отримання

послуг – вона може скористатися
правом пред’явлення фізичних аналогів.
У будь-якому випадку усі послуги
в мережі центрів обслуговування
громадян «Паспортний сервіс» буде
надано якісно та з державною гарантією.
Н. Кривицька,
Прес-секретар в Центр
обслуговування громадян
«Паспортний Сервіс»

На Тернопільщині відзначили
Представник Міграційної служби брала
участь в обласному етапі Спартакіади 165-ту річницю від дня народження
Івана Франка

В м. Добропілля пройшла обласна спартакіада серед збірних команд державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування Донецької області за видами спорту: футзал,
волейбол, настільний теніс, шашки, шахи.
Основними завданнями змагань спартакіади є залучення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до занять фізичною культурою і спортом, організація їх
активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового
способу життя.
Серед учасників змагань був представник Волноваської міграційної служби, а саме Оксана
Білязе - гравець збірної волейбольної команди Волноваського району. Зазначимо, що команда
Волноваського району виборола почесне ІІ місце в обласному етапі Спартакіаді.
Всі учасники отримали нагороди, задоволення від участі у спартакіаді, гарний досвід та
позитивні емоції.
Головне управління ДМС у Донецькій області

Українці відзначили 165-ту річницю від дня народження Івана
Франка.
Відтак, завідувач Заліщицького
районного сектору УДМС у Тернопільській області Марія КОВАЛИК спільно із представниками
Заліщицької територіальної громади взяла участь в урочистих заходах з нагоди 165-ої річниці від
дня народження видатного письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і
політичного діяча, який відбувся
у сквері І. Франка в м. Заліщики.
На честь свята до підніжжя
пам‘ятника Каменяру поклали
квіти та зачитали його твори.
На завершення заходу, напередодні Дня пам’яті захисників
України, присутні вшанували поклали квіти до стели Небесної
хвилиною мовчання пам’ять Ге- Сотні та меморіального комплекроїв, які загинули в боротьбі за су «Борцям за волю України».
Управління ДМС
незалежність, суверенітет і териу Тернопільській області
торіальну цілісність держави та

Юридичний дайджест
Відбувся круглий стіл на актуальну тему

У Південному міжрегіональному управлінні
Міністерства юстиції (м. Одеса) було проведено круглий стіл на тему: «Взаємодія суміжних
органів та організацій на стадії виконання судових рішень».
У заході взяли участь:
Олександр Олійник – директор директорату
правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України;
Тимофій Дудін – начальник Південного
МРУМЮ;
Анатолій Буряченко – заступник начальника
Південного МРУМЮ;
Дмитро Порошин – начальник управління
банкрутства Південного МРУМЮ;
Тетяна Колмикова – Голова Ради арбітражних
керуючих Одеської області;
Юрій Савченко – перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки
Одеської міської ради;

Валерій Мидляр – директор Одеської філії ДП
«Сетам».
Представники Ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської області:
Георгій Парфьонов – голова Ради приватних
виконавців виконавчого округу Одеської області;
Валерій Притуляк – секретар Ради приватних
виконавців виконавчого округу Одеської області;
Юрій Щербаков – заступник голови Ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської
області.
Основним для обговорення під час зустрічі
було питання надання доступу та підключення
державних і приватних виконавців до програми
«Безпечне місто». За допомогою такої можливості виконавці зможуть ефективно і швидко виконувати судові рішення та рішення інших органів
(посадових осіб), особливо в частині розшуку
рухомого майна боржників.

Опубліковано закон щодо реалізації майна в
іпотеці та виконавчому провадженні
7 серпня 2021 року відбулось офіційне опублікування Закону України № 1701-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації
майна в іпотеці та виконавчому провадженні»
від 16 липня 2021 року, яким зокрема вносяться
зміни в Закон України «Про іпотеку», що набирають чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
Так, відповідно до змін, реалізація переданих
в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського призначення при зверненні стягнення на
предмет іпотеки здійснюється на електронному
аукціоні. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути
особи, визначені Земельним кодексом.
Статтею 130 Земельного кодексу України передбачено, хто саме може набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а саме:
• громадяни України;
• юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише
громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;
• територіальні громади;
• держава.

У разі визначення судом способу реалізації
предмета іпотеки шляхом проведення електронного аукціону, ціна предмета іпотеки у рішенні суду не зазначається та визначається при його
примусовому виконанні на рівні, не нижчому за
звичайні ціни на такий вид майна на підставі
оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.
Боржник має право до дня продажу предмета іпотеки на електронному аукціоні виконати вимогу за основним зобов’язанням чи ту її
частину, виконання якої прострочено, разом з
відшкодуванням будь-яких витрат та збитків,
завданих іпотекодержателю, включаючи судові
витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати
на підготовку до проведення електронного аукціону тощо.
Таке виконання є підставою для припинення
реалізації предмета іпотеки на електронному
аукціоні. Умови договорів, що обмежують це
право боржника, є недійсними.
Відділ взаємодії з суб’єктами
державної реєстрації та підвищення
кваліфікації державних реєстраторів
УДР Південного МРУМЮ

ЗАВДЯКИ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МИНУЛОГО
ТИЖНЯ 555 ПРАЦІВНИКІВ ОТРИМАЛИ ЗАРОБЛЕНІ КОШТИ

Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції упродовж минулого тижня
стягнули на користь 555 працівників 21,6 млн
грн заборгованості із заробітної плати.
Найбільшу суму – 12 млн грн – стягнуто Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції з Комунального підприємства
теплових мереж «Криворіжтепломережа».
Кошти, які стягнуто з рахунків боржника, перебувають на стадії розподілу між працівниками. Виконавче провадження відкрито 4 серпня
2021 року.

1,2 млн грн на користь 45 працівників стягнуто органами державної виконавчої служби
Дніпропетровської області з Комунального
підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Марганецької міської ради. Кошти стягнуто з рахунків боржника. Виконавчі провадження відкрито
9 серпня 2021року.
Органи державної виконавчої служби в місті Києві стягнули з Відкритого акціонерного
товариства «Діалір» 1,1 млн грн на користь 2
працівників. Кошти стягнуто з рахунків боржника. Перше виконавче провадження в межах
зведеного виконавчого провадження відкрито у
лютому 2019 року.
З початку 2021 року органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
стягнули 442,7 млн грн. Заборгованість з виплати зарплати повністю погашена 29 774 працівникам.
minjust.gov.ua
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Виконання рішень, боржниками за якими
є державні підприємства, установи,
організації та юридичні особи

Виконавець звертає стягнення на
кошти боржника – юридичної особи, що перебувають у касах або
інших сховищах боржника – юридичної особи, у банках або інших
фінансових установах, у порядку,
встановленому Законом України
«Про виконавче провадження»
(далі – Закон). Інформацію про
наявні у боржника рахунки виконавець отримує в податкових органах, інших державних органах,
на підприємствах, в установах та
організаціях, які зобов’язані надати йому інформацію невідкладно,
але не пізніше ніж у триденний
строк, а також за повідомленнями
стягувача.
Виконавець може звернути стягнення на кошти боржника – юридичної особи, розміщені на його
рахунках і на рахунках, відкритих
боржником – юридичною особою
через свої філії, представництва та
інші відокремлені підрозділи.
Не підлягають арешту в порядку,
встановленому Законом, кошти,
що перебувають на рахунках із
спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які
заборонено законом. Банк, інша
фінансова установа, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування
бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про
арешт коштів, що знаходяться на
таких рахунках, зобов’язані повідомити виконавцю про цільове
призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що
знаходяться на таких рахунках.
Не підлягають арешту кошти,
що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.
У разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника – юридичної особи у банках
чи інших фінансових установах
боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові
рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець
надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
У разі відсутності у боржника –
юридичної особи коштів в обсязі,
необхідному для покриття заборгованості, стягнення звертається
на інше майно, належне такому
боржникові або закріплене за ним,
у тому числі на майно, що обліковується на окремому балансі філії,
представництва та іншого відокремленого підрозділу боржника
– юридичної особи (крім майна,
вилученого з цивільного обороту,
або обмежено оборотоздатного
майна, майна, на яке не може бути
звернено стягнення), незалежно
від того, хто фактично використовує таке майно.
У разі якщо на зазначене майно
накладається арешт, воно реалізується в такій черговості:
1) майно, що безпосередньо не
використовується у виробництві
(предмети інтер’єру офісів, готова
продукція та товари тощо);
2) об’єкти нерухомого майна,
верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві.

Судові рішення, які підпадають
під дію Закону України «Про гарантії держави щодо виконання
судових рішень».
Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів
та зобов’язання вчинити певні дії
щодо майна, боржником за яким є:
- державний орган;
- державне підприємство, установа, організація;
- юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється
відповідно до законодавства (маються на увазі підприємства, що
належать державі (або в них держава володіє значною часткою),
примусова реалізація майна яких
забороняється).
Особлива процедура виконання
не поширюється на рішення суду,
стягувачем за якими є державний
орган, державне підприємство,
орган місцевого самоврядування,
підприємство, установа, організація, що належать до комунальної
власності.
Виконання рішень суду
про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної
особи здійснюється в порядку,
визначеному Законом України
«Про виконавче провадження», з
урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про
гарантії держави щодо виконання
судових рішень».
Тобто потрібно звертатися за виконанням до виконавчої служби
згідно з процедурами та строками, вставленими Законом України
«Про виконавче провадження». І
тільки у випадку, якщо рішення
суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення
постанови про відкриття виконавчого провадження, державна
виконавча служба повинна передати це рішення на виконання до
Державної казначейської служби
України.
З виконавчим документом необхідно звернутися за виконанням
протягом трьох років з дня, що настає за днем набрання рішенням
про стягнення коштів законної
сили, якщо інше не передбачено
законом.
Якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не
виконано протягом шести місяців,
протягом 10 днів з дня встановлення цього факту керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної
казначейської служби України
документи та відомості, необхідні для перерахування коштів
стягувачу, з відповідним інформуванням останнього.
У разі відсутності необхідних
документів та відомостей кошти перераховуються Державною казначейською службою
України на відповідний рахунок
Державної виконавчої служби
України, та в подальшому стягувачу у визначеному Законом
порядку.
Олександр Білий, заступник
начальника відділу примусового виконання рішень УЗПВР у
Херсонській області Південного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Одеса)
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Актуально

Військові високо цінують правдиве слово і професіоналізм журналістів

З нагоди 30-річчя незалежності України Національна спілка
журналістів України і Командування об’єднаних сил Збройних
Сил України провели в столиці спільний захід «Журналісти
важливі». Урочиста частина зустрічі й дискусія відбулися в конференц-залі НСЖУ.
У зверненні до представників медіа Командувач об’єднаних
сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на важливій ролі преси в нинішніх умовах стримування й відсічі збройної агресії проти України. Військовики високо
цінують правдиве слово, професіоналізм журналістів, патріотичну громадянську позицію митців. Підтвердженням цього
стало вручення на спільному заході відомчих відзнак творчим
людям – кореспондентам, письменникам-публіцистам, громадським активістам, чия діяльність сприяє об’єктивному й оперативному інформуванню суспільства, допомагає зміцнювати бойовий дух захисників країни, становить приклад у доброчинній
підтримці й реабілітації ветеранів війни.
– З перших днів Антитерористичної операції військові й цивільні журналісти показують правду про російську агресію в

Україні. Це неоціненна робота, за яку я висловлюю велику вдячність. Низький уклін за підтримку військових. Наш військовий
обов’язок – підтримати й захистити журналістів на підконтрольних територіях, – зауважив Командувач об’єднаних сил
Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
У вступному вітальному слові голова НСЖУ Сергій Томіленко своєю чергою подякував гостям, співорганізаторам заходу та
присутнім у залі бойовим офіцерам, колегам з військових преспідрозділів, які виконують свої професійні обов’язки нерідко з
ризиком для життя.
Працівників ЗМІ, військових журналістів та громадських діячів інформаційної сфери нагороджено відзнаками Командувача
об’єднаних сил ЗС України та почесними грамотами НСЖУ.
Серед удостоєних нагрудного знака «За службу та звитягу»
(III ст.): Наталія Зворигіна – головний редактор газети «Запорізька правда»; Олександр Голуб – головний редактор газети
«Селянська газета», член правління НСЖУ, голова Харківської
ОО НСЖУ (Харківська область); Ольга Чернякова – відповідальний секретар Чернігівської ОО НСЖУ; Світлана Шиманська – директор КП «Телерадіокомпанія «Бахмут» (Донецька
область); Тетяна Калиновська – директор ТОВ «Редакція газети «Черкаський край», голова Черкаської обласної організації
НСЖУ; Ганна Волкова – авторка книжки «Якби не війна…» й
низки тематичних публікацій у всеукраїнській газеті «Факти та
коментарі» (м. Полтава); Валерій Макеєв – правозахисник, секретар НСЖУ (м. Черкаси); Людмила Мех – засновниця й президент Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська
ініціатива» (м. Київ); Анатолій Безтака – головний редактор КП
«Редакція обласної газети «Діалог» (Кіровоградська область);
Вікторія Плахта – відповідальний секретар Івано-Франківської
обласної організації НСЖУ; Володимир Данилюк – головний
редактор обласної громадсько-політичної газети «Волинська
газета», секретар НСЖУ (м. Луцьк); Костянтин Григоренко –

директор ТОВ «Обрії 1919», редактор газети «Обрії Ізюмщини», секретар НСЖУ (Харківська область); Микола Маценко
– головний редактор газети «Колос», учасник АТО/ООС (Вінницька область).
Почесні грамоти НСЖУ одержали: Євген Силкін – начальник
пресцентру Командування об’єднаних сил ЗС України; Віктор
Гром – начальник Центральної телерадіостудії МО України і
Сергій Жуковський – спецкор цієї студії (м. Київ); Назар Волошин – начальник відділення Інформаційної агенції МО України
«АрміяINFORM» (м. Київ) і спецкор агенції Євген Романов (м.
Дніпро); Віталій Суддя – заступник головного редактора газети
«Голос України» (м. Київ) і Владислав Леошко – спецкор цього видання (м. Краматорськ Донецької області). Командувачу
об’єднаних сил Збройних Сил України Сергієві Наєву, крім
відзнаки НСЖУ, вручено як подарунок книжки з автографами
авторів-журналістів, лауреатів літературно-мистецьких премій,
секретарів НСЖУ Валерія Макеєва (він видав роман «Вірний
Присязі!»), і Сергія Шевченка, який цьогоріч доповнив своє тематичне двокнижжя збіркою публіцистики «Імперія терору».
Л. Кущ,
власкор газети

Питання деокупації Криму повинно залишатися на міжнародному порядку денному
23 серпня в Києві відбувся Установчий саміт Кримської платформи за участю 46 іноземних делегацій, а також саміт перших
леді та джентльменів. Ця ініціатива спрямована на підвищення
ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію
Криму, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання
подальшим порушенням прав людини та захист жертв окупаційного режиму. Вона має бути відповіддю на зростання безпекових загроз, а також сприяти досягненню головної мети – деокупації Криму та поверненню його Україні мирним шляхом.
Відкриваючи саміт, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в умовах російської окупації Кримський
півострів перетворився на «порохову діжку». Москва втричі
збільшила свою військову присутність у Криму.
«Із всесвітньо відомого курорту Крим сьогодні перетворився
на військову базу. Став плацдармом для подальшого розширення впливу Російської Федерації на регіон Чорного моря. Крим
перетворився на територію, де грубо й системно порушуються
права та свободи людини», – заявив Володимир Зеленський.
Він наголосив на тому, що сьогодні на території окупованого

півострова відбуваються політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримання понад 100 політичних
в’язнів, тортури, придушення свободи ЗМІ та віросповідання,
експропріація власності, примусові демографічні зміни, незаконний призов українських громадян до російської армії, пропаганда війни серед дітей тощо.
Крім того, за словами глави держави, окупація Криму ставить

під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки, принципів територіальної цілісності та недоторканності кордонів.
«Без відновлення довіри до неї жодна держава не може
бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території», – акцентував Президент.
За результатами установчого саміту Кримської платформи підписана спільна декларація, яка відкрита для
приєднання інших держав і створить міцне політичне
підґрунтя для подальшої роботи. Глава держави запропонував учасникам саміту зосередитися на практичній
роботі та координації зусиль з конкретних питань. Серед
них – посилення санкцій, захист прав людини, що дуже
важливо, подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному
та Азовському морях.
Л. Кущ,
власкор газети

Україна потребує додаткових місць тимчасового перебування для біженців з Афганістану

Україна евакуює з Афганістану своїх громадян, а
також громадян інших держав. З Кабула до Києва
прибув уже третій літак, на борту якого перебували майже 100 осіб: 41 українець (у тому числі 20
малолітніх дітей) і 57 громадян Афганістану. Перед цим військово-транспортний літак Повітряних
сил Збройних сил України евакуював з Афганістану 83 особи: серед них – 31 українець, решта –
громадяни інших держав. Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі
поблизу Кабула. Також серед евакуйованих – представники міжнародних масмедіа та громадських
організацій.
У ніч на 16 серпня український літак евакуював
із Кабула 79 осіб – 8 українців та громадян інших
країн, в тому числі Афганістану. Серед евакуйованих була і відома афганська режисерка Сахра Карімі з родиною. У 2019 році вона стала першою
жінкою на посаді директора державної кінокомпанії «Афган-фільм».
«Словацька академія фільму та телебачення, уряд
України (офіс президента та МЗС), уряд Туреччини, посольство Словаччини в Ірані. Усі разом вони
допомогли мені вибратися з Кабула. Я жива і в безпеці», – написала режисерка у Twitter.
На території Афганістану залишаються біля 90
громадян України, зазначив речник Міністерства
закордонних справ України Олег Ніколенко. «МЗС
та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з
Афганістану, зокрема із залученням логістичних
можливостей наших західних партнерів», – сказав

представник Міністерства.
За його словами, пріоритет надаватиметься евакуації українських громадян та членів їхніх родин,
але в Міністерстві на виключають і можливості
для іноземців з гуманітарних міркувань.
Чи готова Україна приймати біженців з Афганістану та які заходи для цього потрібно реалізувати? За оцінками фахівців, найближчим часом до
України можуть прибути до 5 тис. потенційних
шукачів притулку. Розміщувати цю категорію громадян можна в пунктах тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні.
Однак на сьогодні у Волинському, Чернігівському та Миколаївському пунктах, розрахованих на
582 місця, перебуває 161 іноземець. Збільшити
кількість місць на 300 осіб (по 100 осіб у кожному пункті) можна шляхом встановлення наметів
на території пунктів. Також на утримання цих 300
осіб потрібне додаткове фінансування в сумі 900
тис. грн на місяць, в тому числі на харчування –
400 тис. гривень, на комунальні послуги – біля 150
тис. грн, на медикаменти та матеріально-побутове
забезпечення – біля 350 тис. грн.
Враховуючи масштаб міграційної кризи, яка виникла після зміни влади в Афганістані, для розміщення біженців Україні можуть знадобитися додаткові пункти тимчасового розміщення біженців
та пункти тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно перебувають
в Україні. Варіантом може стати перепрофілювання Бучанської виправної колонії № 85 в Ірпені
(Київська область) та ДУ «Ірпінський виправний

центр» № 132 у Коцюбинському (Київська область).
Ці установи розраховані на розміщення біля 1,5
тис. осіб, мають на своїй території будівлі, пристосовані для медичного обслуговування, соціальної
реабілітації, а також – необхідну інфраструктуру
й мережі комунікацій. Проте заклади потребують
капітального ремонту: його вартість фахівці оцінюють у 100 млн грн. Необхідна кількість персоналу становить біля 100 осіб, а щорічні витрати на
утримання цих закладів – 264 млн грн.
Зазначені заклади в разі їхнього переобладнання матимуть вигідне розташування для вирішення всіх питань, пов’язаних із шукачами притулку.
Перевагами є близькість посольських та консульських установ, органів державної влади, міжнародних неурядових організацій, можливість залучення правозахисників, перекладачів, а також
працівників Державної міграційної служби, які
мають великий досвід роботи з такою категорією
осіб.
Для ефективного вирішення проблеми потрібна
злагоджена робота міністерств і відомств. Зокрема, необхідно визначити пункти пропуску через
державний кордон, де здійснюватиметься прикордонний і митний контроль громадян Афганістану,
визначити місця розміщення та заходи з перевезення, забезпечити здійснення організаційних,
лікувальних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, а також здійснити заходи з визначення статусу цих осіб на території України.
Л. Кущ,
власкор газети
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Незалежність у нашій ДНК

Українці дорого заплатили за свою Незалежність і зроблять усе, щоб примножити
щастя і велич українського народу. Про
це говорили учасники урочистих заходів
із нагоди Дня Незалежності України, які
відбулися в Києві за участі керівників
держави й високих іноземних гостей.
Центральною урочистою подією став
святковий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Перед початком заходу на майдані Незалежності відбулося історичне театралізоване дійство
під назвою «ДНК» (День незалежності
країни). На головній площі України були
розташовані мізансцени та елементи декорацій, що презентували найважливіші
сторінки української історії від часів Трипільської культури до сучасності.
Головною героїнею дійства стала дівчинка, яка символізувала Україну. Вона
пройшла повз театралізовані мізансцени: епоха Київської Русі, Козацька доба,
Україна літературна, Визвольні змагання,
Україна наукова, Голодомор, Друга світова війна, радянська Україна, Незалежна
Україна.
У фінальному епізоді театрального дійства «ДНК» головна героїня пробігла
Хрещатиком до парадних розрахунків та
вручила квіти воїну.
Після цього розпочалося урочисте проходження військ з пронесенням прапора
України завдовжки 30 метрів на честь
ювілею незалежності.
«Що таке сильна країна? Країна, яка
амбітно мріє та рішуче діє. Країна, яка не
боїться слова «вперше». А тому вперше
за 30 років «Антонов» будує для держави три літаки, для армії будують гвинтокрили на українських лопатях і цьогоріч
будуються нові танки. Сильна країна
відроджує військово-морський флот, військово-морські бази та будує корвети.
Сильна країна – це країна, яка приймає
ракетну програму на 10 років», – сказав
Президент України у своїй святковій промові на майдані Незалежності.
Хрещатиком крокували піші колони

парадних розрахунків. Лунали музичні
композиції у виконанні зведеного військового духового оркестру. Вперше в
урочистому проходженні військ взяли
участь кінологічні підрозділи силових
структур.
Крім українських військових, у Параді
також взяли участь представники армій
країн-партнерів – США, Литви, Естонії,
Грузії, Данії, Норвегії, Канади, Молдови та інших держав. Завершував прохід
піших колон міжнародний зведений оркестр за участю військових країн-партнерів (США, Велика Британія, Польща).
Продовжився Парад прольотом авіаційної техніки Повітряних сил Збройних сил
України, Сухопутних військ ЗСУ, Військо-морських сил, Національної гвардії
України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної
служби України, Національної поліції
України, державного підприємства «Антонов» і держав-партнерів. Зокрема, в
небі можна було побачити гордість України – найбільший у світі транспортний
літак Ан-225 «Мрія».
Водночас на зовнішньому рейді морського порту Одеса відбулося урочисте
проходження бойових кораблів, катерів
і суден та проліт авіації, демонстрація
фігур пілотажу літаками легкомоторної
цивільної авіації, проходження кораблів і
катерів країн-партнерів, держав – членів
НАТО.
Хрещатиком проїхала зведена механізована колона Збройних сил України та
інших сил безпеки й оборони України.
На параді також продемонстрували артилерійські системи, системи реактивного
залпового вогню, протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, зокрема
вітчизняного виробництва, що перебувають на озброєнні української армії.
На завершення в небі над Києвом відбувся демонстраційний проліт авіаційної
техніки з димом синьо-жовтих кольорів.
Святковий парад військ на Хрещатику
та концерт «Незалежність у нашій ДНК»

на арені НСК «Олімпійський» сумарно
подивилися понад 15 мільйонів глядачів
українських телеканалів.
Акт проголошення незалежності України став втіленням прагнень мільйонів
українців отримати власну державність.
Участь в урочистому засіданні Верховної
Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта
проголошення незалежності України взяли керівники держави, народні депутати
України І та ІХ скликань, голови Верховної Ради попередніх скликань, другий,
третій та п’ятий президенти України, члени уряду, керівники судової гілки влади, а
також високоповажні іноземні гості.
Виступаючи під час урочистого засідання, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголосив, що український
народ довів не лише своє право на існування та незалежність, а й спроможність

Українську Державу, ми маємо подбати
про нашу Єдність, нашу Відповідальність, нашу Чесність. Чесність перед собою і людьми, і не відкладати на завтра
рішення, які вже сьогодні можуть і мають
зробити життя громадян нашої країни
кращим», – зазначила у своєму виступі
віцеспікерка Олена Кондратюк.
Під час урочистостей з нагоди 30-річчя
незалежності України у Києві Президент
Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив інші високі
державні нагороди. Зокрема, орден княгині Ольги І ступеня отримала академік-секретар Національної академії наук
України, директор Інституту демографії і
соціальних досліджень імені М. В. Птухи
Національної академії наук України Елла
Лібанова. Вона є однією з найавторитетніших учених, які досліджують питання

захистити її та зберегти: «Незалежність
завжди коштує дорого. Дуже високу ціну
сплачували наші предки за свободу. Таку
саму ціну продовжують сплачувати і наші
сучасники, віддаючи найцінніше, що є у
кожної людини – власне життя».
«В ім’я пам’яті мільйонів українців, які
поклали свої голови у боротьбі за омріяну

міграції, її інтерв’ю та статті часто
з’являються на сторінках нашого видання. Колектив газети «Міграція»
вітає Еллу Марленівну з високою
державною нагородою!
Л. Кущ,
власкор газети
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Центри зайнятості – для людей!
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Ринок праці у постпандемічному світі

В Одесі пройшла конференція «Ринок праці, соціальне
забезпечення, трудова міграція у постпандемійних умовах», організована Центральним комітетом Профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних
матеріалів України.

Загроза поширення пандемії сколихнула економіку та
суспільне життя в усьому світі. За лічені дні перевернула
ситуацію у бізнесі і, відповідно, на ринку праці, що ознаменувалася різким скороченням попиту та поглибленням проблем. Але обмеження позаду, бізнес поступово
відновлюється, та чи відновився попит на ринку праці?
Заступник директора Державного центру зайнятості
Артем Ріпенко в своєму виступі розповів про роль служби зайнятості в міграційних процесах в Україні й участь
мігрантів-іноземців у ринку праці та презентував нові
сервіси Державної служби зайнятості.
Директор Одеського міського центру зайнятості Тетяна Канава взяла участь у обговоренні питань впливу
пандемії на ринок праці м. Одеси та на процес працевлаштування кваліфікованих працівників на прикладі будівельників.
Учасники заходу, представники профспілкових організацій з Фінляндії, Ізраїлю, Грузії, Молдови, а також
державних та громадських організацій м. Одеси вважають, що колективні зусилля і солідарність організацій роботодавців та працівників – найважливіша умова

Роботодавці можуть повернути частину
витрат на ЄСВ

Законом України «Про
зайнятість населення»
передбачено один із напрямків стимулювання
роботодавців до створення нових робочих
місць. Це щомісячна
компенсація фактичних
витрат у розмірі єдиного соціального внеску за
працевлаштування осіб
з числа зареєстрованих
безробітних на нові робочі місця за сприяння служби зайнятості і
строком не менше, ніж
на два роки.
Роботодавці Ананьївщини, прагнучи зменшити витрати на сплату
обов’язкових страхових
внесків, тісно співпрацюють з районною
службою зайнятості.
Протягом серпня по-

точного року від роботодавців прийнято три
заяви щодо здійснення
компенсації
фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: ФОП Саргсян
Г.М., ФОП Жуматіна
Л.М., ФОП Зубов М.Є.
Місцевий підприємець
Микола Зубов займається будівництвом. До
Ананьївської районної
філії Одеського обласного центру зайнятості
він звернувся за робочою силою вперше, і
був приємно вражений
можливостями Державної служби зайнятості,
зокрема щодо сприяння
у створенні нових робочих місць. Цього дня

підприємцем М.Є. Зубовим подано до місцевої
служби зайнятості заяву
про працевлаштування,
з наданням компенсації
ЄСВ, працівника на посаду «штукатур».
Серед професій, для
яких створено підприємцями Ананьївщини
протягом 2021 року нові
робочі місця з використанням коштів Фонду
загальнообов’язкового
державного страхування на випадок безробіття: кухар, продавець
продовольчих товарів,
касир
торговельного
залу, штукатур.
Створення і збереження нових робочих
місць та забезпечення
ефективної
зайнятості населення – головні
чинники ринку праці.
Враховуючи, що користь від продуктивного
співробітництва
місцевої служби зайнятості з роботодавцями
очевидна, Ананьївська
районна філія Одеського обласного центру
зайнятості і надалі розвиватиме співпрацю з
усіма
зацікавленими
сторонами соціального
партнерства.
Відділ інформаційної
роботи Одеського
ОЦЗ

Видача дозволів на працевлаштування іноземців та осіб
без громадянства
З початку 2021 року Одеським обласним центром зайнятості розглянуто
понад 500 заяв підприємств, організацій та установ про видачу та продовження строку дії дозволів на застосування праці іноземців.
У І півріччі 2021 року оформлено 450
дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, з яких:
348 – видано, 102 – продовжено строк
дії.
За рейтингом держав, з яких прибувають іноземні працівники, топ-5 складають, відповідно, Туреччина, Молдова,
Російська Федерація, Білорусь, Таїланд.
За рейтингом посад (професій) іноземних працівників топ-5 складають,

відповідно, керівні посади, менеджери, масажисти, працівники у сфері ІТ,
викладачі.
З початку 2021 року трудові відносини припинено з 53 іноземцями, діючими залишаються 847 дозволів.
Загалом на кінець І півріччя 2021
року в Одеській області працю іноземних громадян застосовували понад 240
роботодавців.
Відділ інформаційної
роботи Одеського ОЦЗ

ефективної протидії наслідкам пандемії COVID-19 для
сфери праці. В умовах кризи взаємодія та діалог між організаціями роботодавців й підприємців, з одного боку,
і працівників із іншого, здатні надати нового імпульсу
економіці та прискорити її відновлення.
Відділ інформаційної
роботи Одеського ОЦЗ

Білгород-Дністровський МРЦЗ: фокус-група
промислової галузі

У рамках реалізації «Програми EU4Skills:
кращі навички для сучасної України» та
підтримки реформи професійно-технічної
освіти в Україні у Білгород-Дністровському
міськрайонному центрі зайнятості відбулося експертне засідання фокус-групи промислової галузі. «EU4Skills» – це спільна
програма ЄС та його держав-членів, а саме
Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії,
яка передбачає реформу професійно-технічної освіти в Україні з метою зробити
навчання таким, що відповідає вимогам
ринку праці, та допомогти молоді та дорослим реалізувати власний потенціал.
Модератор заходу, директор Білгород-Дністровського МРЦЗ Ніна Принц роз’яснила
ціль та охарактеризувала мету дослідження
фокус-групи, а також – основні питання для
обговорення.
У засіданні взяли участь керівники та
фахівці кадрових служб великих, середніх
та малих підприємств Білгород-Дністровщини: директор виконавчий ПАТ «Фірма
«Еліпс» Андрій Шин; директор ТОВ «Гемопласт» Сергій Степанов; заступник директора по управлінню персоналом ПАТ
«Гемопласт» Тетяна Івлева; директор ТОВ
«Данков» Сергій Козловський; представники ТОВ «Медпласт» та ТОВ «Пластмед»
Тетяна Легенька та Вікторія Кузьменко.

Запрошені для участі в засіданні начальник відділу організації надання послуг
роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості Світлана Мельник, головний спеціаліст відділу економіки
та агропромислового розвитку Білгород-Дністровської районної державної
адміністрації Ольга Бухан та заступник
директора Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій Світлана Дорошенко.
Учасники фокус-групи виступили
експертами та надали оцінку стану та
перспективам розвитку промислової галузі щодо попиту та пропозицій робочої сили, а також обговорили питання
розвитку галузі у найближчі роки, впровадження нових технологій та напрями
змін в обсягах виробництва. Мова також
йшла про існуючий дефіцит кадрів на
профільні вакансії, про найбільш затребувані навички фахівців, про проблему низької кваліфікації працівників та
плинність кадрів. Кожен з експертів висловив свою думку стосовно стратегій,
які використовуються на підприємствах
з метою подолання кадрових проблем.
Відділ інформаційної
роботи Одеського ОЦЗ

Нелегальна міграція
У Полтаві виявлено групу іноземних громадян –
порушників міграційного законодавства
З 25 серпня поточного року на території Полтавської області розпочато
підготовчий етап цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю
за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою
«Мігрант».
Так, у Полтаві 28 серпня під час
проведення профілактичних заходів
працівниками УДМС в Полтавській
області у взаємодії з працівниками
міграційної поліції ГУ НП та УСР у
Полтавській області ДСР НП України виявлено групу іноземних громадян. Іноземці – громадяни Молдови
– в’їхали в Україну у 2020 році та не
оформили жодних дозвільних документів на право проживання чи перебування в Україні, і таким чином нелегально мешкали на території нашої
держави.
Порушники міграційного законодавства компактно проживали в одному із хостелів міста Полтави, де і були

виявлені працівниками міграційної
служби Полтавщини під час профілактичних заходів.
На даний час відносно нелегальних
мігрантів вживаються заходи адміністративного впливу з подальшим їх
поверненням на батьківщину.
Управління ДМС
у Полтавській області

Неодноразово судимого за тяжкі злочини
іноземця видворять з Кіровоградщини
Працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії
та видворення Управління Державної
міграційної служби у Кіровоградській
області та відділу міграційної поліції
Головного управління Національної
поліції доставили громадянина Азербайджанської Республіки до Державної установи «Миколаївський пункт
тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України»
одразу після звільнення з місць позбавлення волі. Там він очікуватиме видворення до країни походження.
На території України 48-річний іноземець перебував з 2008 року, своє становище він не легалізував. Починаючи з
2011 року, був засуджений за крадіжку,
грабіж, розбій та вбивство. Покарання
за останній злочин – розбій з проникненням у житло – відбував у Державній установі «Петрівська виправна колонія (№ 49)».
Після виявлення неврегульованого мігранта Управління ДМС подало
позов до Ленінського районного суду
щодо примусового видворення за

межі України та поміщення іноземця
до пункту тимчасового тримання для
оформлення Посольством Азербайджанської Республіки йому свідоцтва
на повернення до Азербайджанської
Республіки, оскільки свої документи
іноземець втратив. Суд задовольнив
позовні вимоги міграційників.
Управління ДМС
у Кіровоградській області

Міграційники Івано-Франківської області у взаємодії з працівниками УСБУ
задокументували факт незаконного перебування в Україні 29-річного громадянина Республіки Судан.
Свого часу іноземець прибув до нашої країни для навчання в одному з
івано-франківських вишів. Надалі молодий чоловік вирішив не повертатися на
африканський континент. Коли ж його
зобов’язали таки повернутися додому,
суданець звернувся до територіального
органу міграційної служби за захистом
в Україні і з проханням визнати його біженцем.
Утім, за результатами проведення певних перевірок, а також співбесіди з заявником, що необхідно для оцінки всіх
документів та матеріалів, справжності
наданої інформації, громадянину Судану було офіційно повідомлено про відмову у визнанні біженцем. Попри це,
іноземець не виконав вимогу покинути
територію України.
З огляду на таке, УДМС в Івано-Франківській області звернулося до суду з
позовною заявою про застосування
щодо африканця порядку примусового
видворення з України. Суд повністю задовольнив вимоги міграційної служби.

Отже, на сьогодні громадянина Судану, згідно з вердиктом суду, допроваджено до Волинського пункту тимчасового
перебування іноземців, а після відповідних процедур працівники міграційної
служби забезпечать повне виконання
судового рішення.
У цьому році на території Івано-Франківської області виявлено понад 180 порушників міграційного законодавства,
переважна більшість яких порушили
правила перебування або ж опинилися
на нелегальному становищі в Україні.
Зокрема, міграційною службою виявлено 69 неврегульованих мігрантів.
Кожному другому з іноземців-правопорушників офіційно повідомлено про
заборону на певний термін відвідувати
Україну.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області
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Під час операції «Карпати-2021» на Буковині виявлено 63
неврегульованих мігрантів

63 незаконних мігрантів виявили працівники УДМС у Чернівецькій області спільно зі
співробітниками Чернівецького прикордонного загону під час проведення міжвідомчої
операції «Карпати-2021», що тривала впродовж липня-серпня поточного року. Щодо
усіх неврегульованих мігрантів прийнято
рішення про примусове повернення до країн походження.
Також працівники УДМС у Чернівецькій
області в рамках операції виявили трьох
громадян Республіки Індія, які не виконали рішення Чернівецького відділу УДМС у
Чернівецькій області про їх примусове повернення. Щодо зазначених іноземців Першотравневим районним судом м. Чернівців
прийнято рішення про примусове видворення до країни походження, яке у повному
обсязі виконано міграційниками.
Загалом під час проведення операції «Карпати-2021» на території Чернівецької області виявлено 113 порушників міграційного
законодавства:
• за ст. 203 КУпАП – 97 осіб;
• за ст. 204 КУпАП – 2 осіб;
• за ст. 205 КУпАП – 9 осіб;
• за ст. 206 КУпАП – 5 осіб.
Поряд з цим, за звітний період працівники УДМС у Чернівецькій області прийнято
рішення про заборону в’їзду строком на 3-5
років щодо 26 іноземних громадян.
Також під час проведення операції

Громадянину Судану відмовлено у визнанні біженцем і
оголошено про примусове видворення з України
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«Карпати-2021» працівниками УДМС у
Чернівецькій області, спільно зі співробітниками Чернівецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, в рамках взаємодії передано до Центру
соціально-психологічної реабілітації дітей
Чернівецької облдержадміністрації служби
у справах дітей трьох неповнолітніх громадян Ісламської Республіки Пакистан, яких
було виявлено під час незаконного перетину
державного кордону.
Виявлених під час проведення операції
«Карпати-2021» порушників оштрафовано
на загальну суму 226,6 тис. грн.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

Документування осіб без громадянства
У Кегичівському секторі Головного
управління ДМС у Харківській області
розпочато прийом заяв про визнання особою без громадянства.
Так, за сприяння Красноградського районного сектору № 2 філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській
області, першою особою, яка подала заяву
про визнання особою без громадянства до
Кегичівського сектору ГУ ДМС у Харківській області, став Карімжан Азоєвич, який
був засуджений за вчинення кримінального
правопорушення.
При проведенні оцінки криміногенних
потреб, працівники Центру пробації звернули увагу, що соціально-виховна робота ускладнюється відсутністю у чоловіка
паспорта та неналежності до громадянства
будь-якої країни, що заважає йому стати на
облік у центрі зайнятості, працевлаштуватися, створити сім’ю, а це, своєю чергою,
значно ускладнює успішну соціалізацію
особи в суспільстві.
Набуття статусу особи без громадянства

дозволить Карімжану Азоєвичу офіційно
працевлаштуватись, отримувати медичну
допомогу, освіту, пенсію, а також інші соціальні та економічні привілеї.
ГУ ДМС
у Харківській області

Іноземець святкуватиме Рош га-Шана не в Україні
Уманські міграційники примусово повертають до країни походження 51-річного громадянина Великої Британії. До
Уманського відділу Управління ДМС у
Черкаській області іноземця доставили співробітники Уманського районного
управління поліції. Іноземець порушував громадський порядок у синагозі. За
хуліганство в юдейському молитовному
будинку правоохоронці склали на нього
протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Після перевірок міграційниками встановлено, що громадянин Великої Британії
знаходиться в Україні з порушенням правил перебування. Його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст.
203 КУпАП та накладено штраф у розмірі
3 400 грн.
За порушення громадського порядку,
спокою громадян та міграційного законодавства іноземцю доведеться примусово
повернутися до країни громадянської належності протягом 5 днів.
Щонайменше три нових роки за юдейським календарем йому доведеться зустрічати поза Україною через встановлену

заборону в’їзду.
Нагадаємо, що в Умані із шостого по
восьме вересня паломники-хасиди святкуватимуть настання нового 5 782 року за
юдейським календарем.
Управління ДМС
у Черкаській області
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Нелегальна міграція

В Одеській області виявлено п’ятьох
порушників міграційного законодавства
Працівники відділу міграційного контр- Міграційна служба закликає іноземних
олю ГУ ДМС в Одеській області спільно громадян та осіб без громадянства не позі співробітниками Управління стратегіч- рушувати міграційне законодавство Украних розслідувань в Одеській області ДСР їни.
Національної поліції України відпрацюГУ ДМС
вали промисловий ринок «7-й кілометр»
в Одеській області
на дотримання іноземцями міграційного
законодавства.
У результаті перевірок було виявлено
п’ятьох порушників міграційного законодавства України. Виявлені особи є громадянами Узбекистану, Пакистану, Китаю.
Щодо двох громадян – Китаю та Пакистану – прийнято рішення про примусове
повернення в країну походження або третю країну з притягненням до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203
КУпАП. Зазначені особи перебували на
території України незаконно.
Двох громадян – Китаю та Узбекистану
– притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП. Іноземці працювали на ринку без відповідних дозволів
на працевлаштування.

Вкотре виявлено порушників міграційного
законодавства
У рамках виконання Комплексного пла- Проведення заходів щодо протидії нену взаємодії з питань протидії нелегальній законній міграції є одним з пріоритетних
міграції та проведення спільних заходів на напрямків роботи УДМС у Чернігівській
2021 рік правоохоронних органів Черні- області.
гівської області, 11 серпня працівниками
Управління ДМС
УДМС у Чернігівській області, у взаємодії
у Чернігівській області
із співробітниками відділу міграційної поліції ГУ НП в Чернігівській області, було
перевірено стан дотримання міграційного
законодавства на території Чернігівської
області.
За результатами вжитих дій неподалік
смт Козелець було виявлено двох громадян Туреччини, які перебували на території України з порушенням міграційного
законодавства. Порушників притягнуто до
адміністративної відповідальності за ч. 1
ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про
їх примусове повернення до країни походження або третьої країни.

Плідні вихідні для працівників ДМС
Тернопільщини

Співробітники міграційної служби Тернопільщини видворили громадянина Республіки Сьєрра-Леоне, який протягом
п’яти років ухилявся від виїзду на батьківщину.

Як з’ясувалося, ще у 2016 році іноземного громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203
КУпАП та зобов’язано покинути територію України у встановлений термін. Однак
даною вимогою іноземець знехтував.
Під час міграційних перевірок нелегального мігранта виявили повторно. Щодо
порушника вжито низку заходів реагування та прийнято рішення про примусове видворення до країни походження.
Згідно з рішенням Тернопільського міськрайонного суду, 8 серпня 2021 року працівники міграційної служби Тернопільщини здійснили супровід неврегульованого
мігранта з Республіки Сьєрра-Леоне до
Міжнародного аеропорту «Львів» та передано працівникам прикордонної служби.
Управління ДМС
у Тернопільській області

На Житомирщині виявлено порушників
міграційного законодавства

Працівники Корольовського відділу
УДМС у місті Житомирі спільно з міграційною поліцією ГУ НП виявили
двох громадян Узбекистану, які нелегально знаходилися на території України.
Подружжя, проживаючи в області щонайменше два роки, не оформило документів, які давали б підстави перебувати в Україні.
Щодо порушників міграційного законодавства складено адміністративні матеріали за ст. 203 КУпАП та вирішуєтьбез громадянства встановлених правил
ся питання про примусове повернення
перебування на території України триіноземців до країни походження.
ває.
Робота з протидії нелегальній міграції
Управління ДМС
та дотримання іноземцями та особами
у Житомирській області

Громадянина Республіки Непал, який не виконав рішення
про примусове повернення до країни походження,
поміщено до Волинського ПТПІ з подальшим
видворенням за межі держави
Співробітники правоохоронних органів виявили та доставили до міграційної
служби області іноземного громадянина
1995 р.н, який незаконно перебував на
території України.
Під час здійснення відповідної перевірки встановлено, що даний іноземець
є громадянином Федеративної Демократичної Республіки Непал та ще минулого року не виконав рішення про примусове повернення до країни походження
у встановлений термін.
11 серпня поточного року Хмельницьким міськрайонним судом задоволено
позов Управління ДМС області щодо
затримання та поміщення неврегульованого мігранта до пункту тимчасового

На Рівненщині нелегального мігранта з
Азербайджану помістили до ПТПІ з метою
видворення

На Рівненщині працівники Рівненського міського відділу ДМС, спільно
зі співробітниками міграційної поліції
ГУ НП та УСБУ Рівненщини, затримали 40-річного іноземця, що нелегально
перебував на території України.
Громадянин Республіки Азербайджан
перебував у Рівненській області на законних підставах до 2019 року. За цей
час неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.
За попереднім рішенням Рівненського
міського суду, цьогоріч, у травні, іноземець повинен був примусово залишити
нашу державу, оскільки перебував у ній
нелегально. Проте він не виконав цю
вимогу.
Відтак, для оформлення відповідних
матеріалів порушника міграційного законодавства помістили до Волинського пункту тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які

незаконно перебувають в Україні, для
подальшого примусового видворення за
межі території України.
Попередньо громадянину Азербайджану заборонили в’їзд на територію
нашої держави строком на 5 років.
Управління ДМС
у Рівненській області

У Луцьку затримано неврегульовану мігрантку з
Республіки Узбекистан

Повернення кримінального правопорушника з Вінниччини

Міграційники Вінниччини, спільно Іноземець відбував покарання в
з співробітниками Управління мігра- Україні за скоєння особливо важких
ційної поліції ГУ НП у Вінницькій злочинів.
області та співробітниками УправлінУправління ДМС
у Вінницькій області
ня СБУ у Вінницькій області, 6 серпня 2021 року забезпечили виконання
рішення про примусове повернення
громадянина Республіки Молдова в
країну походження.
Іноземця з чималим кримінальним
багажем було примусово повернуто
за межі України через міжнародний
пункт пропуску «Могилів-Подільський».

перебування іноземців.
12 серпня працівниками ДМС вищевказану особу було поміщено до Волинського ПТПІ з подальшим видворенням
за межі нашої держави.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

Працівники міграційної служби при
проведенні профілактичних заходів,
спрямованих на протидію незаконній
міграції, затримали громадянку Узбекистану.

Іноземка 1996 року народження з 2019
року перебувала на території України
без документів на право проживання.
За перебування на території України
понад дозволені терміни порушницю
притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП та накладено штраф у розмірі 1700 грн.
Відносно громадянки Узбекистану
прийнято рішення про примусове повернення на батьківщину.
Міграційна служба закликає іноземних громадян не порушувати норми міграційного законодавства України.
Управління ДМС
у Волинській області

Здоров’я нації та національні страви
Три ідеї швидкого і здорового
сніданку від фітнес-тренера

Адже їжа може бути і смачною, і корисною водночас.
Сніданок пропускати не варто – він
мусить бути ситним і корисним, щоб
забезпечити вас енергією на увесь день.
Про це розповіла Юлія Ямщикова – фітнес-тренер та кандидат у майстри спорту з кіокушинкай карате.
Юлія запропонувала декілька варіантів
корисних сніданків.
Вівсяний млинець із сьомгою та авокадо
Інгредієнти
Для млинця:
• 40 мл молока;
• 1 яйце;
• 25 г перемеленої вівсянки;
• сіль.
Для начинки:
• 50 г червоної риби;
• 30 г авокадо;
• рукола;
• 1 огірок.
Молоко, яйце, вівсянку та сіль потрібно змішати і вилити на розігріту сковороду. Потім потрібно викласти вівсяний

млинець на тарілку, а на млинець покласти начинку.
Корисні сирники за шість хвилин у
мікрохвильовці
Інгредієнти
• 100 г сиру;
• 1 яйце;
• 50 мл молока;
• 1 ч. л. стевії.
Змішайте сир, яйце, молоко та стевію.
Вилийте суміш у маленькі силіконові формочки, всередину покладіть маленькі шматочки шоколаду. Поставте у
мікрохвильовку на найвищу потужність
на 5-6 хв.
Вівсянка із сиром, горіхами та сухофруктами
Інгредієнти
• 30 г вівсянки;
• 20 г родзинок;
• 20 г горіхів;
• 100 г 5%-го сиру.
Запарте вівсянку, додайте родзинки,
горіхи та сир, а потім перемішайте.
Смачного!
greenpost.ua

Осінні рецепти: страви, з якими ви полюбите осінь.
Картопля з грибами, запечена в гарбузі

Інгредієнти
• 3 великих картоплини;
• 400 г будь-яких грибів;
• 1 великий гарбуз;
• 1 головка ріпчастої цибулі;
• рослинна олія;
• сіль, перець за смаком.
Приготування:
Картоплю з грибами наріжте і обсмажте
на сковороді з цибулею та сіллю до напівготовності. З гарбуза акуратно зріжте
верхівку (отвір повинен бути не дуже великим) і залиште її як кришку. Відокремте
м’якоть і ретельно промийте гарбуз всередині та зовні.
Складіть обсмажену картоплю з грибами
в гарбуз, закрийте «кришкою» і поставте у
духовку. Випікайте біля 40 хвилин при 180
градусах, поки гарбуз не стане м’яким.
Французький цибульний суп
Інгредієнти
• 1 кг цибулі;
• 1 л бульйону (краще яловичого);

Українська Прем’єр Ліга

• 250 г картоплі;
• 3 ст. л. вершкового масла;
• 200 г твердого сиру;
• 300 г вершків;
• сік одного лимона або 75 мл білого сухого вина;
• черствий батон або багет;
• лавровий листок;
• чорний перець.
Приготування:
Цибулю нарізати півкільцями і впродовж
півгодини пасерувати на вершковому маслі у великій сковороді або сотейнику. До
цибулі додати картоплю, нарізану кубиками, і залити бульйоном. Варити до готовності картоплі. Додати сіль, перець.
Отриману масу слід трохи остудити і подрібнити блендером. Після цього необхідно додати вершки, сік лимона (або вино)
і спеції.
Загалом суп готовий, і подавати його слід
з грінками з білого хліба. Проте якщо ви
хочете повної відповідності класиці, то
приготований суп варто перелити в порційні горщики для запікання і рясно посипати тертим сиром. У цьому випадку суп
буде готовий після запікання в духовці до
золотистої скоринки сиру.
6262.com.ua
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Дослідження: зріст чоловіків і вага жінок
впливають на рівень доходу

Результати показали, що існує статистично значущий взаємозв’язок між зовнішністю і доходом.
Дослідження неодноразово показували, що на ринку праці існує «надбавка
за красу»: зовні привабливі люди заробляють більше. Однак більшість цих
досліджень визначали привабливість на
основі суб’єктивних думок, заснованих
на опитуваннях.
У новій роботі автори зібрали дані
2383 осіб, використовуючи докладні вимірювання і 3D-сканування всього тіла.
Інформацію ввели в мережу машинного навчання, яка визначала фізичні
особливості та шукала закономірності,
пише Daily Mail.

Виявилося, що у чоловіків, які заробляють понад $ 70 000 на рік, збільшення зросту на один сантиметр забезпечує
додатковий річний дохід в $ 1000, а у жінок зріст не впливав на рівень зарплати.
Зате для жінок кожне зниження ІМТ
(індекс маси тіла) на одиницю додавало до їх зарплати додаткові $ 1000. При
цьому стрункі чоловіки, а також ті, які
страждають на ожиріння, заробляли однаково.
«Результати показали, що існує статистично значущий взаємозв’язок між
зовнішністю та доходом і що ці зв’язки
розрізняються залежно від статі», – резюмують автори роботи.
Команда запропонувала підвищувати обізнаність про існування подібної
форми дискримінації на роботі. Автори
вважають, що знизити упередженість
допоможуть «сліпі» співбесіди. Однак
дослідження, проведене в 2006 році
Весліанським університетом, показало,
що роботодавці навіть після телефонної
співбесіди вважали, що красиві люди
більш продуктивні. Це говорить про те,
що впевненість, яка виникає у зв’язку з
привабливою зовнішністю, дає красивим людям перевагу, навіть коли їх не
бачать.
greenpost.ua

Готувати їжу на дровах та вугіллі –
небезпечно
Куховарити таким чином дуже небезпечно для очей через тверді частинки палива, які виділяються при
згорянні. Таким чином можуть виникнути дуже небезпечні захворювання очей, які можуть призвести
до сліпоти. Зокрема, підвищується
ризик кон’юнктивіту, катаракти і
DSCIC.
До таких висновків прийшли вчені Оксфордського університету
у Великій Британії і Пекінського
університету в Китаї, дослідження
яких було опубліковано в журналі
Plos Medicine.
Під час експерименту біля пів
мільйона дорослих китайців пройшли опитування про харчові
звички. Аналізуючи дані, фахівці
простежили за подальшою госпіталізацією учасників у зв’язку з серйозними захворюваннями очей. За
десять років спостереження серед
них було виявлено 4877 випадків
захворювань на кон’юнктивіт, 13
408 – на катаракту, 1583 порушень,
пов’язаних з рогівкою, райдужною оболонкою і циліарним тілом
(DSCIC), а також 1534 випадки глаукоми.

Зазвичай споживачами твердого
палива – дров або вугілля – були
літні жінки, сільські жителі, сільськогосподарські робітники та курці. Однак, незважаючи на високий
ризик названих захворювань, серед
них не було виявлено глаукоми.

Причиною високого ризику захворювань вчені називають вплив
дрібних твердих частинок та оксиду
вуглецю, який може пошкодити поверхню ока і викликати запалення.
Дослідники наголосили на тому,
що перехід на чисті види палива
знижує ризики подібних захворювань.
greenpost.ua

Спортивні новини
Українець Трусов виграв золото Паралімпіади,
встановивши світовий рекорд
На Паралімпійських іграх-2020, які проходять у Токіо,
скарбничка збірної України поповнилася черговою
медаллю. Андрій Трусов став паралімпійським чемпіоном
змагань з плавання на дистанції 100 м на спині в класі S7.

Український день в Чикаго. Світоліна
виграла 16-й титул WTA
Перша ракетка України Еліна Світоліна
(№6 WTA) здобула титул на хардовому
турнірі категорії WTA 250 в Чикаго.
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14 вересня – день ікони Божої Матері «Всеблаженна»
День ікони Божої Матері «Всеблаженна» в православному
світі відзначається 14 вересня,
коли тисячі віруючих схиляються перед Заступницею.
У важкі хвилини життя, в годину відчаю і скорботи люди просять захисту у багатьох святих.
Ікона Божої Матері «Всеблаженна» популярна серед багатьох віруючих, які приходять до її образу зі своїми печалями та бідами.
Підносячи молитву іконі Божої Матері «Всеблаженна»,
люди просять її про захист від моляться про заблукалі душі своїх
Обов’язкова умова – читаннещасть, допомогу в бідах та родичів, позбавлення від хвороб, ня молитов від чистого серця,
збереження любові в сім’ї. Іконі захист від прийдешніх нещасть. в тиші, відсторонившись від

проблем та печалей. Необхідна умова – просити вибачення
у Заступниці за можливі гріхи
і дякувати їй за розуміння та
всепрощення. Читати молитву
можна з «Молитвослову» і напам’ять.
Молитва
Торжество сьогодні святкуємо
світле, бо ось перед нами «Всеблаженна» – ікона Твоя усіма
шанована, до неї ж з сердечною
любов’ю приходимо й поклоняємося, і гаряче взиваємо до Тебе:
«Визволи нас від бід і негараздів».
facedobra.com

30 вересня день ангела
Хто живе в перлині, і заради чого устриці
святкують Віра, Надія та Любов. витрачають довгі роки на їх створення
Щиро вітаємо усіх іменинниць!
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить вам три свічі…
Перша свіча – то Віра,
Вірте і будьте щасливі,
Друга свіча – Надія,
З нею сповняться мрії,
Третя свіча – Любов,
Даруйте її знов і знов!

«Повітряні кульки», або як
знайти своє щастя
Ця історія трапилась у школі. Один вчитель приніс до школи повітряні кульки, роздав їх учням з умовою надути та
написати на них свої імена. Після цього діти винесли кульки до коридору, а вчитель зібрав їх та змішав між собою.
Протягом кількох хвилин кожен повинен був знайти кульку
зі своїм ім’ям. Час пролетів дуже швидко й ніхто не встиг
знайти своєї кульки.
Тоді вчитель запропонував наступне: кожен має взяти найближчу кульку та віддати її тому, чиє ім’я на ній написано. Минуло небагато часу й кожний з учнів стояв зі своєю
кулькою.
Вчитель підбив підсумки.
«Ці кульки – наше щастя. Ніхто не зможе відшукати його
самостійно тільки для себе самого. А якщо ми дбатимемо
один про одного, то його можна знайти дуже швидко».

«Шо мы вам имеем сказать за Одессу»
1. Две одесситки:
– Роза, как тебе нравится моё новое платье?
– Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!
2. Улыбайтесь… завтра будет еще хуже…
3. – Семочка, почему вы не спрашиваете, как я поживаю?
– Розочка, как вы поживаете?
– Ой, даже не спрашивайте!
4. Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?
5. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!

Перли – один з найбільш популярних та цінних природних матеріалів. Багато жінок люблять прикрашати себе перловими сережками
та перснями, але мало хто замислюється, звідки беруться перли і
як вони з’являються на світ. Ми
розкриємо вам всі секрети «перлового світу». Почнемо з того, що
перлина – це дар моря. Вона народжується у воді й виходить з неї, як
Афродіта – богиня краси в грецькій міфології. У багатьох народів
світу були свої легенди і перекази,
в яких вихвалялися перли – їх краса, витонченість та цінність. До
того, як люди придумали як огранювати алмази, сапфіри, смарагди
та інші дорогоцінні камені, перли
не вимагали обробки й вважалися
найдорожчим матеріалом для прикрас. Дозволити собі це багатство
могли французькі королеви, китайські принцеси і пара слов’янських княгинь. Хоча в останніх
хутра з соболя цінувалися більше.
У наш час натуральні перли мають багато дам, які прихильні до
елегантного стилю а-ля Одрі Хепберн. Проте чи у всіх перли природні? Тільки у одиниць. У чому ж
різниця?
По-перше, перлини ростуть в
устрицях. Ці молюски нагадують
тих, що подають в ресторанах з
п’ятьма зірочками на логотипі,
але трохи інші. Насправді жодна
з їстівних устриць не може сформувати перлину, тому не хвилюйтеся, якщо наступного разу після
замовлення дюжини делікатесів
виявиться, що вам знову не поталанило і ви не знайшли жодної
перлини.
По-друге, в світі нараховують не
більше 5 видів устриць, які здатні
створювати такі морські дари, як
перлини, і 97% цих трудівників
ювелірної справи живуть в спеціалізованих фермах, побудованих
людьми. Саме перли з цих ферм
прикрашають вітрини ювелірних
магазинів. Вони теж вважаються натуральним, адже вирощені в
морі, але не природним способом,
бо до цього доклали руку люди.

ГОРОСКОП
на ВЕРЕСЕНЬ 2021 року

Овен. У вересні вас може огорнути смуток, але
не варто просиджувати штани вдома і впадати
в апатію. Веселіться, розважайтеся, знаходьте
нових друзів і знайомства, позитивні емоції.

Телець.Довіряй, але перевіряй. Це прислів’я –
ваш девіз на вересень. Адже ваші конкуренти
активізуються і неодмінно завдадуть удар прямо по вашому гаманцю.

Близнюки. У вересні Доля піднесе вам
великий подарунок. Зверніть увагу на свій
матеріальний стан, цілком ймовірно, що він
істотно покращиться.

Рак.Усе вийде на краще: колишні
неприємності відступлять, невдачі залишать вас у спокої. Якщо минулого місяця
ви багато і наполегливо працювали, то плоди успіху не змусять чекати на себе.
Лев. Зірки до вас прихильні. Є усі передумови для того, щоб ваша мрія збулася, і це
зумовлено не тільки прихильністю вищих
сил, але також і вашою наполегливою працею. Молодці, Леви! Але не час розслаблятися.

Не так давно через занадто активний промисел, коли люди тисячами розбивали перламутрові
раковини в пошуках хоча б однієї
вартої уваги перлини, устриць ставало дедалі менше. На даний час,
за оцінками морських біологів,
лише 3% устриць можуть давати
натуральні природні перли. Тому
такі перли вкрай важко дістати і
вони дуже дорого коштують.
Як зароджуються перлини
А втім головний секрет світу перлів полягає в тому, як вони зароджуються. Мало хто б зважився
носити на собі цю прикрасу, якщо
б дізнався правду до придбання
чергового кольє з «білими горошинами». Уся справа полягає в паразитах. У природі вони проникають
у раковини самі, а на фермах їх підсаджують робітники. Варто хоча б
одному паразитові пробратися всередину раковини, як устриця починає протистояти йому, захищатися. У неї немає рук або ніг, щоб
вигнати непроханого гостя, але
є перламутр – щільна речовина,
якою вона обкутує паразита, тим
самим позбавляючи його здатності
шкодити.
Перламутр огортає шкідника шар
за шаром, і так з’являється перлина. На одну перлину устриця може
витрачати від одного до шести років у прісній воді, і вдвічі більше
– у солоній. Тому всередині кожної
перлинки є своя «жива душа». Але
чи готові ви носити паразитів на
своїй шиї? З іншого боку, що ж це
за світ без примх!
До речі, найстаріша перлина, віком
8000 років, була знайдена в ОАЕ.
cikavo-znaty.com

Діва. Приділіть увагу своїм друзям й
членам своєї родини. Якщо ви давно не
спілкувалися з бабусями та дідусями –
неодмінно зателефонуйте їм і поцікавтеся,
як у них справи, розкажіть про свої новини
й згадайте щось хороше.
Ваги. Безумовно, на вас чекають перемоги,
радості й добробут. Що б ви не затіяли, усе
буде втілено у життя. У коханні ви будете
щасливі, а особливо зірки до вас прихильні
в тому, що стосується побудови кар’єри.

Скорпіон. У вересні ви діятимете з позиції
сили у всіх суперечках і неприємних моментах, робочих обговореннях і загалом у
житті. Насолоджуйтесь позицією господаря становища, але не втрачайте пильності.

Стрілець.Вересень для вас – це уособлення спокою, стабільності, процвітання.
Особливо в фінансовому плані. Завдяки
грошовим надходженням, які ви матимете
у вересні, ви зможете накопичити кошти на
«подушку безпеки».
Козеріг. Вам не варто допускати
спонтанних вчинків, бути радикальними
та непоступливими, бо доведеться довго і
важко відновлювати зіпсовані стосунки з
оточенням.

Водолій. У вересні не рекомендується
підписувати важливі папери, продавати та
купувати нерухомість. Ніяких важливих
справ робити не варто, оскільки вони можуть закінчитися цілковитим фіаско.

Риби. Усі ваші справи вирішуватимуться з
неземною легкістю. Подолати перешкоду,
що постає на вашому шляху – це не проблема і не занадто велике випробування.
Досягнення, успіхи та удача, різні приємні
новини й заходи, зміни – усе це доля готує
для вас у вересні.
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