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Захист прав людини, в тому числі у 
контексті міграційних процесів, є од-
ним із пріоритетних напрямів діяль-
ності Міністерства юстиції. Виходячи 
з важливості цієї діяльності, редакція 

газети «Міграція» звернулася до Мі-
ністра юстиції Дениса Малюськи з 
проханням прокоментувати актуаль-
ні питання реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини, прак-
тику вирішення проблем, пов’язаних 
із міграційними процесами, та нові 
формати роботи відомства. Вичерпні 
відповіді на ці запитання пропонуємо 
нашим читачам. 

– Міністерство юстиції проводить 
свою діяльність з урахуванням Націо-
нальної стратегії у сфері прав людини. 
Як здійснюється моніторинг виконан-
ня стратегії та які його результати?

– Національна стратегія у сфері прав 
людини (далі – Національна стратегія) 
затверджена Указом Президента України 
від 25 серпня 2015 року № 501/2015. Цей 
стратегічний документ спрямований на 
об’єднання суспільства довкола розумін-
ня цінності прав і свобод людини, які за-
хищаються на основі принципу рівності 
та без дискримінації. 

Початок, продовження на стор. 10

В редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного  редактора  І.П. Супру-
новського з військовим  комісаром Одеського обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, полковником Є.М. Борисовим.

Розмова йшла про новий формат роботи Одеського обласного воєнкомату, який було 
переформовано в Одеський обласний територіальний центр комплектування та соці-
альної підтримки (ООТЦК та СП).

У чому ж полягає суть цієї реформи і чим територіальні центри суттєво відрізняються 
від звичних військкоматів?

Військовий комісар Одещини наголосив:
– По-перше, головна мета територіальних центрів комплектування – створення прозо-

рої системи надання сервісних адміністративних послуг... 
Початок, продовження на стор. 13

Захід у рамках реалізації юридичного 
компоненту проєкту ЄС «Підтримка управ-
ління міграцією та притулком в Україні» 
(IMMIS) вкотре відбувся завдяки співпраці 
ДМС з Міжнародною організацією з мігра-
ції та цьогоріч проходив у режимі онлайн. 

Максим Соколюк долучився до конферен-
ції, аби обговорити з колегами питання, які 

стосуються захисту персональних даних, а 
також ідентифікації і верифікації іноземців 
та осіб без громадянства. 

Також Голова ДМС відзначив високий 
рівень підтримки, яка здійснюється юри-
стами Міграційної служби, та висловив 
впевненість, що інформація і знання, 
отримані його колегами під час конфе-
ренції, неодмінно сприятимуть вдоско-
наленню юридичного забезпечення ді-
яльності ДМС.

Загалом у онлайн-конференції взяли 
участь працівники юридичних служб 
апарату ДМС та територіальних органів 
Міграційної служби, менеджер проекту 
IMMIS Марк Річмонд та представни-
ки МОМ в Україні, працівники пунктів 
тимчасового розміщення біженців, пунк-
тів тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, а також пред-
ставники МВС України та Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини.

Початок, продовження на стор. 3

Ми відзначаємо День Гідності та Свобо-
ди. Особливий день, пов’язаний з почат-
ком двох революцій. І вони, і студентська 
Революція на граніті, тридцятиліття якої 
відзначалося 2 жовтня, доводять одну іс-
тину: у визначальні часи історії головне 
та вирішальне слово завжди буде не за 
політиками, а за українським народом.

Які зміни відбулися та що не відбулося 

після революцій, чи стали реформи відо-
браженням тих цінностей, які відстою-
вали люди на барикадах, чи виправдали 
вони надії – про це можна говорити бага-
то і дуже довго сперечатись.

Але є найбільший здобуток, який не-
можливо заперечити. Це – нова свідо-
мість. І громадян, і влади. Кожен грома-
дянин знає: фраза «Від мене нічого не 
залежить» – це міф. Разом ми можемо 
все. А кожна влада в Україні матиме що-
найменше три символи, три нагадування 
про те, що ніколи не можна йти проти 
волі свого народу. Бо ми не будемо мов-
чати, нас неможливо залякати або злама-
ти. Українці готові боротися за правду і 
справедливість – навіть ціною власного 
життя.

Ми готові захищати свободу вибору, 
свободу слова та думки, рівність, пова-
гу, верховенство права та демократії. А 
найголовніше – захищати рідну Україну, 
її суверенітет і територіальну цілісність...

З Днем Гідності та Свободи вас, дорогі 
громадяни України!

Слава Україні!
president.gov.ua

21 листопада 2020 року – День гідності та свободи України
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Юридичний дайджест
Заощадження тепла, 

реконструкція мереж і 
справедливі тарифи

Проблематика та аналіз 
діяльності ДМСУ і її 

територіальних органів...
Історія та люди

Міністр юстиції України Денис Малюська: 
«Працюємо над змінами до Національної стратегії 

у сфері прав людини» 

Звернення Президента України з нагоди Дня 
Гідності та Свободи

Голова ДМС України взяв участь у щорічній 
конференції для юристів Міграційної служби

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬККОМАТІВ – 
ПРАЦЮЄМО ПО НОВОМУ
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У Державній міграційній службі України

Багато питань проходить від чита-
чів газети стосовно організації діяль-
ності Державної міграційної служби 
України та її територіальних органів 
під час запровадження загальнодер-
жавних карантинних заходів, зокрема 
з питань протидії нелегальній мігра-
ції.

Ми запросили директора Департа-
менту у справах іноземців та осіб без 
громадянства ДМСУ Петра СИНЯВ-
СЬКОГО розповісти про проблемати-
ку роботи ДМС з даного напрямку ро-
боти в умовах сьогодення.

Департаментом у справах іноземців та 
осіб без громадянства (ДСІОБГ) проа-
налізовано статистичні показники ре-
зультатів діяльності територіальних ор-
ганів ДМС щодо протидії нелегальній 
міграції за 10 місяців 2020 року. Аналіз 
здійснено у порівнянні з аналогічним 
періодом 2019 року за такими основни-
ми напрямами цієї роботи, як: виявлен-
ня нелегальних мігрантів, прийняття 
до іноземців-правопорушників рішень 
про примусове повернення, контроль 
виконання рішень про примусове по-
вернення, ініціювання терорганами та 

задоволення адміністративними суда-
ми позовів про примусове видворення 
мігрантів із неврегульованим статусом, 
кількість іноземців, видворених у при-
мусовому порядку, кількість прийнятих 
рішень про заборону в’їзду, організація 
та стан роботи щодо добровільного по-
вернення іноземців та осіб без грома-
дянства, поміщення до ПТПІ мігрантів із 
неврегульованим статусом (додається).

За результатами здійсненого порівняль-
ного аналізу слід зазначити, що суттєве 
зменшення статистичних показників на 
вказаних напрямах роботи, перш за все, 
викликано поширенням на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та запровадженням Уря-
дом ряду посилених протиепідемічних 
заходів, які, серед іншого, передбачають 
неможливість здійснення загальнодер-
жавних заходів щодо нагляду та контро-
лю за виконанням законодавства в мігра-
ційній сфері, передбачених Порядком 
проведення заходів щодо здійснення наг-
ляду та контролю за виконанням законо-

давства в міграційній сфері, затвердже-
ним наказом Міністерства внутрішніх 
справ України, Міністерства соціальної 
політики України та Міністерства осві-
ти і науки України від 04.09.2013 № 
850/536/1226, зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 30.09.2013  за № 
1683/24215.

Крім цього слід зауважити, що 17 бе-
резня 2020 року Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни, спрямованих на запобігання виник-
нення і поширення коронавірусної хво-
роби (COVID-19)».

Пунктом 2 постанови Кабінету Міні-
стрів України від 18.03.2020 № 259 «Дея-
кі питання реалізації актів законодавства 
у сфері міграції на період установлення 
на всій території України карантину», 
прийнятої на виконання вимог вищеза-
значеного Закону України, передбачено, 
що тимчасово, на період установлення 
на всій території України карантину та 
протягом 30 днів  з дня його відміни, до 
іноземців та осіб без громадянства, які 
порушили законодавство у сфері мігра-
ції в частині недотримання ними стро-

ку перебування на території України чи 
оформлення, обміну посвідки на постій-
не або тимчасове проживання, якщо такі 
порушення настали в період або внаслі-
док установлення карантину, не застосо-
вуються заходи адміністративного впли-
ву.

Крім цього, встановлено, що іноземці 
та особи без громадянства, які не змогли 
виїхати за межі України або в установ-
леному порядку звернутися до терито-
ріальних органів/підрозділів Державної 
міграційної служби із заявою про про-
довження строку перебування на терито-
рії України та/або про оформлення, об-
мін посвідки на постійне або тимчасове 
проживання у зв’язку із установленням 
карантину, якщо строк звернення для 
оформлення таких документів настав у 
період установлення на всій території 
України карантину, у строк 30 днів з дня 
відміни карантину звертаються в уста-
новленому порядку до територіальних 
органів/підрозділів Державної мігра-
ційної служби для продовження строку 
перебування на території України чи 

оформлення, обміну посвідки на постій-
не  або тимчасове проживання.

Положення вказаної постанови фак-
тично позбавляє ДМС можливості за-
стосовувати будь-які заходи, пов’язані з 
притягненням іноземців, які перевищи-
ли дозволений строк перебування або 
не виїхали після закінчення терміну дії 
посвідки на тимчасове проживання чи 
скасування посвідки на постійне прожи-
вання, якщо такі порушення сталися в 
період або внаслідок карантину.

Оскільки вказані положення застосо-
вуються лише до осіб, які на момент по-
чатку карантину перебували на території 
України на законних підставах, вважає-
мо за доцільне активізувати роботу щодо 
перевірки наявності підстав для перебу-
вання іноземців, у яких відпали підстави 
для перебування на території України до 
12.03.2020 (на момент початку каранти-
ну).

Разом з цим, ДСІОБГ на постійній ос-
нові забезпечувалася належна підтримка 
роботи територіальних органів ДМС, 
у тому числі, своєчасне реагування на 
необхідність роз’яснення порядку дій 
працівників територіальних органів 

під час виконання покладених на них 
обов’язків з протидії незаконній мігра-
ції. Так, листами Апарату ДМС підго-
товлені роз’яснення щодо застосування 
практики виконання рішень Європей-
ського суду з прав людини (листи від 
31.07.2020 №8.3/2357-20, від 15.09.2020  
№ 8.3/2791, від 30.09.2020 № 8.3/2922-20 
та від 12.11.2020 № 8.3/3470-20), надано 
роз’яснення порядку надання висновку 
про неможливість примусового видво-
рення іноземних громадян, поміщених 
у ПТПІ органами охорони державного 
кордону (лист від 30.09.2020 № 8.3/2923-
20), щомісячно надсилають протягом 
року до територіальних органів ДМС 
узагальнена інформація про прийняті 
Апаратом та ТО ДМС рішення про при-
мусове повернення/видворення та забо-
рону в’їзду в Україну іноземцям (остан-
ній лист від 17.11.2020 № 8.3/3502-20), 
здійснено моніторинг заходів та надано 
методичні рекомендації щодо ідентифі-
кації, примусового повернення/видво-
рення та передачі в порядку виконання 
міжнародних договорів про реадмісію 

іноземців та осіб без громадянства, які 
звільняються з місць позбавлення волі 
(лист від 24.06.2020 № 8.3/1924-20).

На постійній основі протягом звітно-
го періоду надавалися письмові роз’яс-
нення на запити територіальних органів 
ДМС, а також забезпечувалося своє-
часне погодження з керівництвом ДМС 
участі працівників підрозділів з органі-
зації запобігання нелегальній міграції, 
реадмісії та видворення територіальних 
органів ДМС у проведенні спільних з 
підрозділами правоохоронних органів 
заходів з контролю за дотриманням за-
конодавства в міграційній сфері на міс-
цевому рівні.

Слід констатувати, що за таких умов 
середній загальнодержавний показник 
щодо кількості виявлених нелегальних 
мігрантів у поточному році, у порів-
нянні з аналогічним періодом минулого 
року, знизився на 64% або у 2,8 рази. 
У ситуації, що склалася, з позитивного 
боку можна відзначити роботу терито-
ріальних органів ДМС, де цей показник 
дещо вищий за середньодержавний, зо-
крема: ГУДМС в Закарпатській області 
– -42%, ГУДМС в Львівській області 
– -52%, ГУДМС в Дніпропетровській 
області – -57%, УДМС у Вінницькій об-
ласті – -58%, ГУДМС в Одеській області 
– -59%, 

УДМС в Запорізькій області – -61% та 
УДМС в Сумській області – -62%.

Знизилася також у поточному році 
кількість притягнень до адміністратив-
ної відповідальності іноземців за пору-
шення правил перебування в Україні на 
57,6%, або у 2,3 рази (з 21,9 тис. за 10 
місяців 2019 року до 9,3 тис. за анало-
гічний період 2020 року).

Водночас, складається стійке вражен-
ня, що у зв’язку із запровадженими ка-
рантинними заходами, деякі начальники 
територіальних органів ДМС самоусу-
нулися від належної організації роботи 
на вказаному напрямі службової діяль-
ності та пустили її на самоплив, про що 
переконливо свідчать наведені статис-
тичні дані. Зокрема, слід звернути ува-
гу на роботу територіальних органів, 
де результати роботи є значно нижчими 
від середнього загальнодержавного по-
казника: ГУДМС в Донецькій та УДМС 
в Херсонській областях – -82%, УДМС 
в Рівненській області – -75%, УДМС в 
Хмельницькій області – -74%, УДМС в 
Кіровоградській області – -73%.

Існує необхідність активізації заходів 
щодо організації навчання працівників 
підрозділів з організації запобігання 
протидії нелегальній міграції, реадмісії 
та видворення територіальних органів і 
підрозділів ДМС у системі професійної 
підготовки. 

Початок, 
продовження на стор. 3

Проблематика та аналіз діяльності ДМСУ і її територіальних органів з протидії 
нелегальній міграції під час запровадження загальнодержавних карантинних заходів
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У Державній міграційній службі України

Продовження, початок 
на стор. 1

Впродовж двох днів, 12-
13 листопада, учасники 
розглянули практичне за-
стосування законодавства, 
яке стосується міграційної 
сфери і захисту персо-
нальних даних, та питання 
підготовки процесуальних 
документів, що подаються 
до суду касаційної інстан-
ції. Окрему увагу при-
ділили аналізу судової 
практики та обговоренню 
врахування рішень суду, 
які набрали законної сили.

Важливо, що до обгово-
рення питань захисту пер-
сональних даних долучи-
лися і представники Офісу 
Омбудсмана України. Під 
час своєї навчальної лек-
ції вони з юристами сис-
теми ДМС розглянули ряд 
питань, зокрема – мету та 
правові підстави оброб-
ки персональних даних 
суб’єктами владних по-
вноважень, порядок до-
ступу до персональних да-
них, дотримання балансу 

між правом на повагу до 
особистого життя та пра-
вом на свободу вираження 
поглядів, а також відпові-
дальність за порушення 
законодавства у сфері за-
хисту персональних да-
них.

Нагадаємо, що проєкт 
IMMIS, який фінансуєть-
ся ЄС та імплементуєть-
ся МОМ, спрямований на 

приведення управління 
міграційними процесами в 
Україні у відповідність до 
найкращих європейських 
та міжнародних стандар-
тів, також він сприяє вдо-
сконаленню робочих про-
цесів Міграційної служби 
та отриманню працівни-
ками ДМС нових знань та 
професійних навичок.

dmsu.gov.ua

Продовження, початок на стор. 2
Відповідно до підпункту 9.6 рішен-

ня Колегії ДМС від 02.12.2016 про ре-
зультати роботи ДМС за 9 місяців 2016 
року, оголошеного наказом ДМС від 
08.12.2016 № 320, керівникам тери-
торіальних органів ДМС доручалося 
розробити навчальні програми та орга-
нізувати, починаючи з січня 2017 року, 
навчання працівників, не рідше одного 
разу  на тиждень, у системі професійної 
підготовки.

Звертаємо увагу, що плинність кадрів 
у територіальних органах і підрозділах 
ДМС на вказаному напрямі роботи при-
зводить до недостатнього рівня фахової 
підготовки працівників, що також нега-
тивно впливає на результати роботи. 

У зв’язку із зазначеним, з метою 
підвищення ефективності роботи 
підрозділів з організації запобігання 
нелегальній міграції, реадмісії та ви-
дворення територіальних органів/під-
розділів ДМС в умовах поширення на 
території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, та запровадже-
ними Урядом посиленими протиепіде-
мічними заходами, ДСІОБГ погоджено 
з керівництвом ДМС зміну підходу із 
загальнодержавного на регіональний 
та запропоновано приділити особливу 
увагу якості впровадження навчальних 
програм, а також впровадження додат-
кових сервісів з метою здійснення кон-
кретних кроків, зокрема: 

• створити і розмістити на сайтах, 
сторінках Фейсбук апарату та терито-
ріальних органів ДМС банер «Повідо-
мити про мігранта із неврегульованим 
статусом» з можливістю подальшої 
реєстрації вказаного повідомлення та 
накладенням резолюції відповідному 
територіальному органу ДМС для пе-
ревірки викладеної інформації.

• опрацювати питання формування в 
розрізі територіальних органів/підроз-
ділів ДМС списків іноземців та осіб 
без громадянства, строк дії документів 
яких закінчився, а документи для їх об-
міну не були подані. 

• розробити зразок інформаційного по-
відомлення щодо прийнятого рішення 
про примусове повернення та зразок 
повідомлення про завершення заходів 
примусового видворення з України.

• врегулювати питання щодо особли-
востей застосування заходів адміністра-
тивного впливу до іноземців та осіб без 
громадянства, які в період карантину 
порушили міграційне законодавство.

• опрацювати питання щодо запуску 
медійної кампанії для організації при-
йняття повідомлень від громадян про 
перебування на території Україні мі-
грантів із неврегульованим статусом та 
ін.

Петро Синявський, 
директор Департаменту у справах 

іноземців та осіб 
без громадянства ДМСУ

Державною міграційною службою 
України на постійній основі здійсню-
ються заходи, спрямовані на проти-
дію незаконній міграції та попере-
дження незаконного документування 
в Україні вихідців з інших країн.

Робота міграційників – це не просто 
перевірка документів,  які подаються 
особами для оформлення; це також 
звірка даних, які містяться у держав-
них реєстрах, відомчих інформацій-
них ресурсах, а також взаємодія та 
обмін інформацією з правоохоронни-
ми й іншими державними органами, 

Національним центральним бюро Ін-
терполу в Україні, посольствами іно-
земних держав.

Так, протягом 2020 року працівни-
ками Управління ДМС України у Ві-
нницькій та Чернівецькій областях 
під час оформлення паспортних до-
кументів виявлено ряд випадків, які 
могли свідчити про наявність схеми 
щодо незаконної легалізації інозем-
ців в Україні.

Міграційниками цих областей, із 
залученням фахівців апарату ДМС, 
було проведено низку додаткових 

перевірок документування осіб, за 
результатами яких скасовано 205 рі-
шень про набуття громадянства Укра-
їни та направлено 92 повідомлення 
до правоохоронних органів  щодо ви-
явлення ймовірних ознак криміналь-
ного правопорушення.

За матеріалами ДМС контррозвід-
кою Служби безпеки України спільно 
з ГУ НП України в Чернівецькій об-
ласті, під процесуальним керівниц-
твом Чернівецької обласної прокура-
тури, проведено операцію та викрито 
масштабну схему незаконної легалі-
зації в Україні іноземців, у тому чис-
лі – громадян Республіки Молдова, 
Російської Федерації, жителів ОРД-
ЛО, «ПМР» та країн «міграційного 
ризику» для подальшого переправ-
лення в ЄС.

Незаконна легалізація іноземців 
здійснювалася шляхом оформлення 
паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон на підставі підро-
бленого паспорта громадянина Укра-
їни у формі книжечки, до якої вклею-
вали фото іноземця.

Також зловмисники виготовляли 

іноземцям підроблені дублікати іно-
земних паспортів та інших докумен-
тів, до яких вносились фіктивні відо-
мості про нібито народження особи в 
Україні. Підроблені документи орга-
нізатори злочину передавали «своїм» 
працівникам українських ЦНАПів, 
які реєстрували іноземців в одному 
із українських міст і виготовляли їм 
паспорти громадян нашої держави. 
Коштувала така «послуга» 3-5 тисяч 
євро.

Наразі у межах кримінального про-
вадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне 
переправлення осіб через державний 
кордон України) Кримінального ко-
дексу України, розпочатого слідчими 
Служби безпеки України, тривають 
слідчі дії для притягнення до відпо-
відальності всіх винних осіб. Зокре-
ма, проведено вилучення документів 
в підрозділах міграційної служби Ві-
нницької та Чернівецької областей, 
які підтверджують причетність фігу-
рантів до протиправної діяльності та 
слугуватимуть доказовим матеріалом 
при направленні справи до суду.

dmsu.gov.ua

Міграційна служба звертає увагу іноземців 
та осіб без громадянства на те, що тимчасо-
ве скасування  притягнення до адміністра-
тивної відповідальності осіб, які не змогли 
виїхати за межі України у період дії каран-
тинних обмежень, не є підставою для їх пе-
ребування в Україні із порушенням вимог 
міграційного законодавства.

Законність перебування іноземця або осо-
би без громадянства в Україні може бути 
підтверджена паспортним документом з 
відміткою про перетин кордону або  штам-
пом про продовження строку перебування із 
урахуванням дати перетину кордону, а та-
кож посвідкою на тимчасове або постійне 
проживання із штампом реєстрації адреси 
місця проживання та з дійсним строком дії.

При оформленні посвідок на тимчасо-
ве проживання міграційною службою в 
обов’язковому порядку здійснюється пере-
вірка інформації, яка надається іноземцями 
та особами без громадянства, зокрема щодо 
адреси проживання та підстав  перебування 
на території України,  у тому числі з метою 
працевлаштування або здійснення волон-
терської діяльності. Недостовірність наданих 

документів чи інформації є підставою для від-
мови в оформленні посвідки на тимчасове 
проживання.

Додатково повідомляємо:  нещодавно за 
ініціативою Державної міграційної служби 
Кабінет Міністрів України вніс зміни до По-
рядку оформлення посвідок на тимчасове 
проживання, відповідно до яких громадяни 
країн із безвізовим порядком в’їзду в Укра-
їну (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Гру-
зія, Молдова, Узбекистан), що перебувають 
в нашій державі на законних підставах, ма-
ють право подати документи на оформлення 
посвідки на тимчасове проживання без виїз-
ду за межі України у зв’язку із зміною мети 
в’їзду.

У разі виникнення питань щодо оформлен-
ня документів, а також для отримання пер-
сональних консультацій іноземці та особи 
без громадянства можуть звернутися до нас 
за допомогою електронного сервісу «При-
ймальня електронних звернень» або надіс-
лати листа на поштову скриньку hotline@
dmsu.gov.ua.

dmsu.gov.ua

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

                   

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

Начальника ГУ ДМСУ в
Закарпатській області

Михайлишина
Ігоря Володимировича

Начальника УДМСУ в
Хмельницькій області

Панькова
Олега Михайловича

За матеріалами міграційної служби правоохоронцями виявлено канал незаконної легалізації іноземців в Україні

Щодо законності перебування іноземців та осіб 
без громадянства на території України
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Керівник міграційної служби Пол-
тавщини Сергій Шостак провів у 
онлайн-режимі оціночну співбесіду за 
результатами виконання завдань  служ-
бової діяльності керівників територіаль-
них підрозділів служби.

Мета даного заходу – визначення якості 
виконання держслужбовцем поставле-
них завдань, а також прийняття рішен-
ня щодо його преміювання, планування 
службової кар’єри, з’ясування потреби у 
професійному навчанні.

Під час онлайн-оцінювання розглянуто 
досягнутий результат, відповідно до по-
казників результативності, ефективності 
та якості виконання обов’язків міграцій-
ників.

Слід зазначити, що працівники відпові-
дально готувалися до оціночної співбесі-
ди, зокрема підвищували кваліфікацію 
шляхом самоосвіти за дистанційною 
формою навчання з отриманням відпо-
відних сертифікатів.

Наприкінці співбесіди державні служ-
бовці одержали відповідні оцінки своїх 
ключових показників і завдань, вико-
наних протягом визначеного періоду та 
розглянули пропозиції на наступний пе-
ріод.

Управління ДМС
 у Полтавській області

Карантин вніс корективи у життя усіх 
громадян нашої держави, але при цьому 
не скасував навчання. Від початку року 
працівники міграційної служби Львів-
щини продовжують вдосконалювати 
професійні знання шляхом проходжен-
ня різного роду навчальних програм на 
oнлайн-платформах. 

Навчання проводиться безпосередньо 
в офісі ГУ ДМС у Львівській області з 
невеликими групами та дотриманням со-
ціальної дистанції, рекомендованої МОЗ 
України. Відтак працівники нашої служ-
би Юлія Заплітна, Людмила Малярська 
та Оксана Зіневич  провели тренінги для 
колег з питань отримання практичних 
навичок із порядку складання посадо-
вих інструкцій державних службовців 
категорії «Б» або «В»; звернули увагу на 
особливості заповнення декларації осо-
би, уповноваженої на виконання функцій 
держави тощо.

Цікавим виявився тренінг на тему: «Як 

зберегти спокій у стресових ситуаціях». 
Колеги із задоволенням виконували спе-
ціальні вправи, рекомендовані тренера-
ми. Такі незвичні, але дуже актуальні для 
сьогодення заняття з подолання стресу 
останнім часом у нашій службі проводи-
лись на постійній основі. Адже стресо-
стійкість дозволить легко та незалежно 
існувати у всіх життєвих сферах, навчає 
справлятися з образами та розчаруван-
нями. А можливість адекватно оцінити 
власні дії стимулює професійний та пси-
хологічний стан працівника, заохочуючи 
до підвищення професійної майстерно-
сті. 

У жовтні  розпочалося оцінювання ре-
зультатів діяльності державного служ-
бовця. Внутрішнє навчання на тему 
«Проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державного служ-
бовця» відбулося як в очній формі, так 
і дистанційно через платформу відеозу-
стрічей Google Meet.

Завдяки відповідному тренінгу держав-
ні службовці практикували заповнення 
форми результатів діяльності. Дане нав-
чання сприяло зменшенню кількості не-
доліків, які виникали під час оцінювання.

Загалом тренерами проведено 11 вну-
трішніх заходів, спрямованих на вдоско-
налення професійних знань, у яких взяло 
участь понад 250 учасників.

Головне управління ДМС 
у Львівській області

У неї незвична та дивовижна доля. Вона 
на вулиці вже майже три роки. Народи-
лась в Одеській області, згодом переїха-
ла у Луганськ, потім провела певний час 
за ґратами. Коли звільнилася, вирішила 
переїхати в місто Тернопіль. Проте тут 
вона залишилась без грошей, житла, ре-
єстрації і основного документа, що під-
тверджує особу. Це історія про Людмилу, 
яка потребує соціального захисту.

Завдяки співпраці волонтерів, Терно-
пільського міського територіального 
центру соціального обслуговування на-
селення  та працівників міського відділу 
УДМС України в Тернопільській області 
жінка написала заяву у підрозділі мігра-
ційної служби на оформлення паспорта 
громадянина України. Зі слів 78-річної 
жінки паспорт було втрачено через важкі 
життєві обставини.

Працівники міграційної служби пояс-
нюють: щоб оформити жінці паспорт 

громадянина України у формі ІD-карт-
ки необхідно здійснити перевірки, пе-
редбачені чинним законодавством щодо 
ідентифікації особи та підтвердження 
належності до громадянства України.

Рішення про документування заявни-
ці буде прийнято лише за результатами 
проведених перевірок.

Управління ДМС
 у Тернопільській області

Для порівняння, жовтень 
2019 року:

• закордонних паспортів – 
8,3 тис.;

• ID-карток – 6,2 тис.
Загалом, з початку року 

Управлінням та терито-
ріальними підрозділами 
оформлено та видано:

• закордонних паспортів – 
39,8 тис;

• ID-карток – 34,9 тис.
Управління ДМС 

у Вінницькій області

Начальник Вознесенського районного 
відділу УДМС України в Миколаївській 
області Лілія Румянцева взяла участь 
в спільній міжвідомчій оперативній 
нараді з начальником Державної уста-
нови «Вознесенська виправна колонія 
(№72)» Олегом Негруцею.

Метою зустрічі стало вирішення про-
блемних питань, які виникають під 
час звільнення з ув’язнення іноземних 
громадян та осіб без громадянства, на-
лагодження взаємодії між службами з 
питання завчасного обміну інформа-
цією про закінчення строку покарання 
та звільнення засуджених іноземців та 
осіб без громадянства з Установи після 
відбування покарання.

У ході робочої зустрічі було досягнуто 
повне порозуміння щодо налагодження 
цієї роботи, вирішено і в подальшому 
проводити наради та виїзні зустрічі з 
метою подачі матеріалів для докумен-
тування іноземних громадян та осіб без 
громадянства.

Управління ДМС 
у Миколаївській області

Керівник міграційної служби Волині 
Іван Войцешук привітав з 65-річчям на-
чальника Володимир-Волинського РВ 
УДМС України у Волинській області 
та висловив від імені всього колективу  
слова вдячності за самовіддану і сум-
лінну працю, високий професіоналізм, 
активну життєву позицію та вагомий 
внесок у виконання завдань, покладе-
них на підрозділ міграційної служби.

З почуттям гордості та поваги Віктору 
Степановичу була вручена Подяка від 
імені Державної міграційної служби 
України.

Майбутньому пенсіонеру колектив 
управління побажав міцного здоров’я, 
благополуччя, щастя та достатку!

Управління ДМС 
у Волинській області

За вагомий внесок у розвиток Державної міграційної 
служби ювіляра нагородили відомчою відзнакою!

У Вознесенську Миколаївської області вирішували проблемні 
питання, які виникають під час звільнення з ув’язнення

Вдосконалюючись, будуємо сильну державу

Крок в нове життя

Інфографіка про кількість біометричних паспортів, оформлених 
міграційною службою Віниччини у жовтні 2020 року

Полтавщина: проведено оцінювання результатів 
службової діяльності міграційників у режимі он-лайн

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь 
у заходах з нагоди Дня Гідності та Свободи України

Міграційники долучилися до відзначення 
Дня Гідності і Свободи

Керівники Управління ДМС України в Черкаській області долучилися до від-
значення Дня Гідності і Свободи у м. Черкаси. Покладанням квітів до пам’ятника 
«Борцям за волю України» та молебнем у Свято-Троїцькому кафедральному соборі 
вшанували Героїв Небесної сотні, які загинули, захищаючи національні інтереси 
своєї країни та її європейський вибір.

Довідка
День Гідності і Свободи нагадує про події двох революцій у країні ‒ Помаранчевої 

революції (2004) та Революції Гідності (2013) та відзначається в Україні відповідно 
до Указу Президента України від 13.11.2014 р. № 872/2014.

Управління ДМС у Черкаській області
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У територіальних міграційних службах України

Начальник Управління Державної мі-
граційної служби України в Житомир-
ській області Анатолій Федорчук спіл-
кувався із громадянами за телефоном 
«гарячої лінії».

Упродовж цього часу з різного роду 

питань, які стосуються міграційного 
законодавства, за відповідями до очіль-
ника міграційної служби області зверну-
лося 12 громадян.

В основному запитання до начальни-
ка УДМС звучали щодо оформлення 
паспорта громадянина України у вигля-
ді ID-картки та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон, продов-
ження посвідки на тимчасове проживан-
ня для іноземців, оформлення посвідки 
на постійне проживання.

Також слухачі запитували і про оформ-
лення кваліфікованого електронного 
підпису та як записатися до електронної 
черги.

Спілкування відбулось змістовне і про-
дуктивне; усі, хто звернувся за роз’яс-
неннями отримали зрозумілу і обґрунто-
вану відповідь.

Управління ДМС
 у Житомирській області

Іноді людині потрібно так мало для 
того, щоб зробити крок у нове життя. 
Наприклад, отримати новий біоме-
тричний паспорт громадянина України 
після дострокового звільнення з місць 
позбавлення волі.

Завдяки співпраці співробітників 
Станично-Луганського районного сек-
тору філії Державної установи «Центр 
пробації» та Станично-Луганського 

районного відділу міграційної служби 
Луганської області 30-річному засу-
дженому, який знаходиться під проба-
ційним наглядом, була надана допо-
мога у поновлені втраченого паспорта 
громадянина України.

Для співробітників міграційної служ-
би Луганської області не важливий 
соціальний статус для надання інфор-
маційної підтримки і допомоги згід-
но з чинним законодавством України. 
Процедура встановлення особи окре-
мим категоріям громадян має індиві-
дуальний характер і потребує багато 
часу. Важливим є бажання прийняти 
таку допомогу. Кожен має можливість 
змінити свій шлях в житті на краще: 
повернутися додому в рідні місця, от-
римати роботу та створити повноцінну 
сім’ю.

Управління ДМС 
у Луганській області

Інфографіка щодо кіль-
кості біометричних до-
кументів (паспорт грома-
дянина України у формі 
ID-картки та паспорт гро-
мадянина України для 
виїзду за кордон), оформ-
лених у жовтні 2020 
року територіальними та 
структурними підрозді-
лами Головного управ-
ління ДМС України в До-
нецькій області.

Протягом жовтня пра-
цівники територіальних 
та структурних підроз-
ділів Головного управ-
ління ДМС України в 

Донецькій області офор-
мили 4805 паспортів 
громадянина України у 
вигляді ID-картки та 10 
261 паспорт громадянина 

України для виїзду за кор-
дон.

Головне управління ДМС 
у Донецькій області

Шановні громадяни, останнім 
часом на телефон «гарячої лінії» 
Управління ви звертаєтесь із пи-
танням щодо порядку оформлення 
паспорта громадянина України у 
формі ID-картки на період карантин-
них заходів.

Відповідаємо: на період дії каран-
тинних заходів отримати паспорт 
громадянина України у формі 
ID-картки вперше,  у разі закін-
чення терміну дії, втрати, при об-
міні паспорта «старого зразка» на 
ID-картку за бажанням або ж вклеїти 
фото до паспортної книжечки можна 
у будь-якому підрозділі міграційної 
служби області незалежно від реє-
страції місця проживання.

Вартість оформлення  біометрич-
ного паспортного документа стано-
вить:

• 345 грн – протягом 20 робочих 
днів;

• 471 грн – протягом 10 робочих 
днів.

У разі обміну замість втраченого чи 
пошкодженого паспорта сплачується 
держмито у розмірі 34 грн (два нео-
податкованих мінімуми доходів гро-
мадян).

Адміністративна послуга по 
оформленні ID-картки вперше осо-
бам, які досягли 14-річного віку на-
дається безкоштовно.

Детальну інформацію щодо проце-
дури оформлення паспорта громадянина 

України у формі картки можна дізнатись 
на офіційному сайті ДМС Украї-
ни за посиланням: https://dmsu.gov.
ua/poslugi/pasport-gromadyanina-
ukrajni.html або ж за телефоном «га-
рячої лінії» Управління: (0382) 65-
03-06 та (093) 273-85-10.

Враховуючи, що карантинні заходи 
продовжені по всій території дер-
жави до кінця року, просимо грома-
дян під час відвідування підрозділів 
служби дотримуватись рекоменда-
цій МОЗ України:

• користуватися захисною маскою 
та дезінфікуючими засобами;

• не створювати скупчення людей у 
підрозділі та дотримуватись безпеч-
ної відстані між людьми (щонаймен-
ше 1,5 метри).

Бережіть себе та тих, хто працює 
для вас!

Управління ДМС
 у Хмельницькій області

За минулий місяць на 
Херсонщині громадяни 
оформили понад 5 тис. 
біометричних паспорт-
них документів, з них:

• 3 157 паспортів гро-
мадянина України у 
формі ID-картки;

• 2 417 паспортів гро-
мадянина України для 
виїзду за кордон.

Загалом від початку 

2020 року міграційною 
службою Херсонщини 
оформлено:

• 31 636 паспортів 
громадянина України у 
формі ID-картки;

• 42 978 паспортів гро-
мадянина України для 
виїзду за кордон.

Нагадаємо, що на пе-
ріод дії карантину от-
римати адміністративні 

послуги, що надаються 
Державною міграцій-
ною службою Украї-
ни, ви маєте змогу у 
будь-якому підрозділі 
Управління ДМС Украї-
ни в Херсонській облас-
ті за місцем звернення.

Звертаємо увагу на-
ших відвідувачів на ре-
комендації МОЗ, спря-
мовані на запобігання 
поширенню COVID-19! 
У наших підрозділах 
необхідно користува-
тися захисною маскою, 
рукавичками та дезін-
фікуючими засобами і 
дотримуватись безпеч-
ної відстані між людь-
ми (з розрахунку не 
більше однієї людини 
на 10 кв. метрів).

Управління ДМС 
в Херсонській області

Порівняно з серпнем 2020 
року оформлено:

• ID-карток більше на 4,3%;
• закордонних паспортів 

менше на 13%
Загалом від початку цього 

року підрозділами Управ-
ління державної міграційної 
служби Запорізької області 
оформлено майже 60 тис. 
закордонних та понад 40 тис. 
внутрішніх паспортів грома-
дянина України.

Управління ДМС 
у Запорізькій області

Протягом трьох днів державні служ-
бовці категорії Б Управління Державної 
міграційної служби у Кіровоградській 
області проходять онлайн-навчання за 
програмою Регіонального центру підви-
щення кваліфікації, розробленої спеці-
ально для міграційної служби.

Короткострокова програма під наз-
вою «Сучасні підходи до забезпечення 
ефективної діяльності працівника мігра-
ційної служби» включає 8 практичних 
занять та 4 тематичні зустрічі. Держав-
ні службовці, проходячи ці блоки, вдо-
сконалять знання з організації роботи 
щодо доступу до публічної інформації, 
основних засад протидії корупції, де-
кларування, електронного урядування, 
працюватимуть над формуванням пози-
тивного іміджу органів публічної влади, 
самоменеджментом тощо.

По завершенню навчальної програми 
державні службовці проходитимуть тес-
тування та отримають сертифікат про 
підвищення кваліфікації.

Управління ДМС 
у Кіровоградській області

Важливо бажати отримати допомогу

Міграційна служба Донеччини  оформила у жовтні 
понад 15 тис. біометричних документів

Міграційна служба Хмельниччини інформує про порядок 
оформлення паспорта громадянина України у формі ID-

картки на період карантинних заходів

На Херсонщині зріс попит на паспорт громадянина України 
у формі ID-картки

Начальник управління Анатолій Федорчук за телефоном 
«гарячої лінії» спілкувався із жителями Житомирщини

На Кіровоградщині держслужбовці підвищують 
кваліфікацію онлайн

Інфографіка про кількість біометричних паспортів, оформлених 
міграційною службою Запоріжчини у жовтні 2020 року
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Повсякденна робота міграційників з 
оформлення документів має установ-
лений алгоритм дій, втім нерідко тра-
пляються непрості випадки документу-
вання паспортом, набуття громадянства 
тощо, за якими стоять непересічні долі 
людей та життєві обставини.

Свого часу Олег по досягненню 16 
років не зміг вчасно оформити паспорт 
громадянина України через скрутні жит-
тєві обставини. Для цього важливого 
кроку йому знадобилось немало часу, а 
до того ж він вважав, що це непростий 
процес. Втім процедура виявилась не 
клопіткою.

Чоловік звернувся до Кропивницького 
районного сектору УДМС у Кіровоград-
ській області. Він мав при собі довідки 
та документи з фотокартками, тому вста-
новити приналежність до громадянства 

України не склало труднощів. І от 32-річ-
ний пан Олег став власником першої 
ID-картки.

Нині Олег сам батько, має цивільну 
дружину та свідомий того, що все необ-
хідно робити правильно і вчасно.

Управління ДМС 
 у Кіровоградській області

Ми прагнемо, щоб усі без виключен-
ня громадяни України та іноземці мали 
можливість безперешкодно звернутися 

до територіальних підрозділів Головного 
управління ДМС України в Харківській 
області за отриманням необхідних адмі-
ністративних послуг, які входять до ком-
петенції ДМС України. 

Тому для створення більш комфортних 
умов для населення ми поступово обла-
штовуємо всі територіальні підрозділи 
міграційної служби Харківщини панду-
сами, які надаватимуть змогу потрапити 
до нас в більш зручний спосіб особам з 
обмеженими можливостями та людям по-
хилого віку.

Нагадуємо, що в Головному управлін-
ні ДМС України в Харківській області 
та його територіальних підрозділах вже 
встановлені шрифти Брайля – рельєф-
но-крапкові шрифти для написання і чи-
тання людьми з порушенням зору.

ГУ ДМС 
 у Харківській області

Львів’яни повідомляють про порушення міграційного 
законодавства

Перший паспорт громадянина України у 32 роки

У міграційній службі Харківщини встановлюють пандуси 
для осіб з обмеженими можливостями

Цікаво знати! Транслітерація в біометричних 
паспортних документах

У разі оформлення бі-
ометричних паспортних 
документів,  трансліте-
рація потрібна для пред-
ставлення імені та пріз-
вища за допомогою літер 
латинського алфавіту.  
Треба враховувати, що 

одне і те ж слово україн-
ською або іншою мовою з 
використанням трансліте-
рації може бути відтворе-
но по-різному.

В міграційній службі 
працює спеціальне об-
ладнання, оснащене про-

грамами, під час оформ-
лення ID-картки або ЗП 
написання прізвища та 
імені латинськими літера-
ми здійснюється в АВТО-
МАТИЧНОМУ режимі 
- відповідно до Таблиці 
траслітерації, затвердже-
ної постановою КМ Укра-
їни від 27.01.2010 № 55 
http://bit.ly/31LoXEI.

До слова , змінити тран-
слітерацію прізвища та/
або імені також можли-
во,  але тільки на підставі 
письмової заяви особи із 
обов’язковим долучен-
ням раніше виданих до-
кументів, які є підставою 
для такої зміни.

Управління ДМС
 у Вінницькій області

Керівництвом УДМС Хмельниччини проведено робочу 
зустріч із представниками органів юстиції та 

нотаріальної спільноти області

Розширена підсумкова нарада на Вінниччині

У конференц-залі міграційної служби 
області в.о. начальника Управління Рос-
тислав Семків, заступник начальника 
Управління – начальник відділу у спра-
вах іноземців та осіб без громадянства 
Володимир Майдан та заступник на-
чальника відділу з питань громадянства, 
паспортизації, реєстрації та еміграції На-
талія Рожкова провели робочу зустріч із 
представниками Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністер-
ства юстиції (м. Хмельницький) та нота-
ріальної спільноти області.

Робоча зустріч відбулась з метою на-
дання фахової консультативної допомоги 
представникам нотаріату області щодо 
порядку застосування міграційного зако-
нодавства України та внесених до нього 
змін на період встановлення карантину 
при вчиненні нотаріальних дій під час 
звернення як громадян України, так іно-
земних громадян. 

У ході робочої зустрічі учасники обго-
ворили чималу низку питань, зокрема і 
тих, що стосуються оформлення паспор-
та громадянина України нового зразка та 
внесення відповідної інформації до нього, 
правових підстав оформлення іноземцям 
посвідок на постійне та тимчасове про-
живання в Україні, а також продовження 
строку перебування іноземців та осіб без 
громадянства на території держави на пе-
ріод карантинних заходів.

По завершенні зустрічі керівництво 
УДМС надало вичерпні відповіді на по-
ставлені запитання гостей та було до-
мовлено про  подальшу співпрацю  між 
відомствами в частині виконання покла-
дених на них  завдань.

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

Начальник УДМС у Вінницькій об-
ласті Борис Наливайко провів нараду з 
керівниками структурних та територі-
альних підрозділів області.

Традиційно, з урахуванням каран-
тинних обмежень, нарада проходила  
у онлайн-форматі. Були розглянуті пи-
тання з основних напрямків роботи:

- документування паспортами грома-
дян;

- робота з іноземцями та особами без 

громадянства;
- громадянство;
- вимоги дотримання дисципліни та 

законності;
- визначено перспективи завершення 

роботи у поточному році.
Проведена порівняльна оцінка кіль-

кісних та якісних практичних резуль-
татів роботи територіальних підрозді-
лів УДМС.

Крім того, по завершенню наради 
відбулось навчання з працівниками те-
риторіальних підрозділів щодо доку-
ментування посвідками на тимчасове 
проживання.

Керівник Управління звернув особли-
ву увагу на дотримання карантинних 
заходів при наданні адміністративних 
послуг. Наголосив на необхідності 
ввічливо та з повагою ставитись до 
громадян, своєчасно та детально роз-
глядати заяви.

Працюймо далі. Змінюймо країну!
Управління ДМС 

у Вінницькій області

Міграційники Івано-Франківщини виконали рішення суду про 
депортацію іноземця

У порту міста Чорноморськ (Одещина) працівни-
ки міграційної служби Івано-Франківської області 
завершили виконання рішення суду про примусове 
видворення за межі України 44-річного громадянина 
Республіки Грузія.

На свою батьківщину до Батумі депортовано іно-
земця, який звільнився з виправної колонії на те-
риторії Прикарпаття.  Там він відбував семирічне 
ув’язнення за вчинення розбою та грабежів у столиці 
України. Перед цим грузин мав аналогічні проблеми 
з правосуддям у ще трьох країнах.

Відповідно до рішення суду цей чоловік буде неба-
жаним гостем України найближчих 5 років.

Управління ДМС в Івано-Франківській області

Наприкінці вересня поточного року у 
Facebook Messenger сторінки «Міграцій-
на служба Львівської області» надійшло 
повідомлення від громадянки України 
про іноземця, який проживає у місті Льво-
ві із порушенням терміну перебування.

При здійсненні виїзду за вказаною адре-
сою працівниками відділу міграційного 
контролю та адміністративного прова-
дження Управління з питань імміграції, 
тимчасового перебування та протидії не-
легальній міграції Державної міграційної 
служби Львівщини було виявлено грома-
дянина Туреччини.

Після перевірки документів та встанов-
лення факту нелегального перебування 
іноземця запросили до міграційної служ-
би, де працівники склали протокол відпо-

відно до частини 1 статті 203 КУпАП та 
прийняли рішення про примусове його 
повернення в країну походження із вста-
новленням терміну для виїзду.

Під час заходів,  спрямованих на проти-
дію нелегальній міграції, здійснюється 
перевірка на предмет перетину державно-
го кордону України. У день, коли термін 
для виїзду іноземця минув, міграційники 
виконали свій обов’язок та, завітавши 
вдруге за місцем перебування громадяни-
на Туреччини, знову його виявили та зно-
ву запросили в офіс міграційної служби 
Львівщини.

У процесі встановлення чергового пору-
шення працівники Управління у справах 
іноземців підготували позов до Галиць-
кого районного суду міста Львова, який 
задовольнив рішення про примусове ви-
дворення іноземця за межі України. На 
порушника наклали та стягнули штраф у 
розмірі 3400 гривень.

Отож 26 листопада з Міжнародного ае-
ропорту «Львів» імені Данила Галицько-
го рейсом Львів-Стамбул іноземець поки-
нув територію України.

Випадки повідомлення громадянами 
про порушення міграційного законодав-
ства у Львівській області непоодинокі. 
Ми вдячні усім за співпрацю.

Головне управління ДМС
 у Львівській області



7№(11) 225,
листопад 2020

У територіальних міграційних службах України

У свій столітній ювілей 
отримала паспорт гро-
мадянина України у ви-
гляді ID-картки житоми-
рянка Клавдія Петрівна 
Стасюк, яка народилася  
ще у далекому 1920 році 

у селі Барашівка Жито-
мирського району Жито-
мирської області.

Привітавши бабусю 
з ювілеєм, начальник 
Богунського районно-
го відділу міграційної 

служби Житомирщини 
Лілія Іваницька вручила 
їй документ.

По ID-паспорт Клавдія 
Петрівна прийшла своїм 
ходом, хоч і у супроводі 
сина, який при врученні 
документа мамі сказав, 
що вік – не завада для 
активного життя. Пере-
тнути сторічну віху жит-
тя з новеньким паспор-
том – на щастя.

Отож працівники мігра-
ційної служби Житомир-
щини побажали Клавдії 
Петрівні міцного здоров’я, 
ще довгих років життя і 
якомога довше користува-
тися паспортом, який вона 
отримала на свій день на-
родження!

Управління ДМС 
у Житомирській області

Завдяки тісній співпраці Головного 
управління ДМС України в Харківській 
області із Харківським офісом Благодій-
ного фонду «Право на захист» і Холодно-
гірським районним відділом у м. Харкові 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Східного міжрегіонального управ-
ління юстиції Міністерства Юстиції вда-
лося вперше документувати паспортом 
громадянина України жінку, яка протягом 
багатьох років безрезультатно намагалася 
отримати документ.

Любов – 37-річна жінка ромської етніч-
ної належності. Народилася та зростала у 
багатодітній родині, яка часто переїздила з 
місця на місце, а згодом оселилась у Ново-
водолазькому районі Харківської області. 
На жаль, документуванням дівчини бать-
ки не займалися, та коли Любов вийшла 
заміж, вона народила п`ятьох дітей, однак 
двох старших відібрали через відсутність 
у неї документів. 

Адвокатом було зроблено ряд запитів, 
отримавши відповіді на які вдалося зібра-
ти всі необхідні документи для з`ясування 
громадянства жінки, з урахуванням яких 
працівники Головного управління ДМС 
України в Харківській області змогли на-
дати висновок про встановлення особи та 
документування її паспортом громадяни-
на України вперше. 

І от, напередодні свого 38-річчя, здійсни-
лась найзаповітніша мрія жінки – Любов 
нарешті отримала свій перший паспорт.

«Я досі не можу повірити, що це прав-
да, – говорить власниця довгоочікуваного 
паспорта громадянина України, –  тепер 
мрію, щоб паспорти також отримали і мої 
діти…». 

ГУ ДМС 
 у Харківській області

Ще у 2013 році громадянці Поліні не-
відомі особи запропонували підроби-
ти грошей, а саме збирати полуницю. 
Жінка погодилась. Обманним шляхом 
її вивезли до міста Москви, відібрали 
паспорт та змушували жебракувати на 
вокзалах.  Все це відбувалось протягом 
семи років, поки жінку не помітили 
волонтери РФ, які в подальшому до-
помогли їй та звернулись в Посольство 

України в РФ, де оформили документи 
на повернення в Україну.

Представники КУ «Одеський міський 
центр реінтеграції осіб без визначено-
го місця проживання», у вересні 2020 
року, звернулись з громадянкою до Су-
воровського РВ у м.Одесі  для докумен-
тування  пані Поліни.

Працівниками Суворовського РВ у 
м.Одесі було проведено низку переві-
рок, а саме процедуру встановлення 
особи, що прискорило оформлення 
паспорта громадянина України у вигля-
ді ID-картки.

У підрозділі Міграційної служби Су-
воровського району пані Поліна отри-
мала свою ID-картку .

Друзі, бережіть себе та своїх рідних і 
не віддавайте свої паспортні документи 
чужим  людям.

ГУ ДМС
 в Одеській області

Паспорт – головний документ в жит-
ті кожної людини, який дозволяє стати 
повноправним громадянином країни та 
реалізовувати свої права та обов’язки. 

Нещодавно у Комунарському район-
ному відділі Державної міграційної 
служби у місті Запоріжжі свій перший 
паспорт урочисто отримав Володимир 
Бабекін. Так склалися життєві обстави-
ни, що, на жаль, чоловік-напівсирота 
1993 року народження не зміг своєчасно 
отримати документ і, вже маючи свою 
сім’ю, зіткнувся з рядом перешкод, які 
не давали йому можливості повноцінно 
реалізуватися у житті.

Володимир звернувся за допомогою до 
Управління міграційної служби Запо-
ріжчини навесні цього року. Як з’ясува-
лося, у нього не було не лише паспорта, 
а й навіть свідоцтва про народження. 
Отримавши рішення суду для поновлен-
ня свідоцтва, чоловік, залишившись на 

самоті з проблемою,  довго не міг вирі-
шити питання з органами державної ре-
єстрації актів цивільного стану.  

Звичайно, працівники УДМС не мог-
ли залишитись осторонь ситуації, що 
склалася та залучили для вирішення 
проблеми представників Запорізького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Після більш ніж піврічного розгляду 
ситуація нарешті вирішилась і сьогодні 
Володимир отримав омріяний документ, 
що засвідчує особу громадянина. 

Чоловік залишився дуже задоволений 
допомогою, яку отримав від міграцій-
ної служби. Відтепер, маючи на ру-
ках ID-картку, він може без перешкод 
здійснити усе, про що так довго мріяв: 
офіційно працевлаштуватися, укласти 
шлюб та належним чином оформити до-
кументи вже власного сина.

Управління ДМС
 у Запорізькій області

Державне підприємство «Документ» 
відкрило «Паспортний сервіс» за но-
вою адресою по вулиці Пушкіна, 28 у 
центрі міста.

Розпочав відкриття та урочисто пе-
рерізав стрічку керівник Міграційної 
служби Полтавщини Сергій Шостак. 
«Ми бачимо комфортні умови та мо-
лодий колектив, який має бажання 
працювати для громадян Полтавщи-
ни» - додав начальник Управління.

За словами радника державного під-
приємства “Документ” Володимира 
Поліщука, незважаючи на менший 
розмір нового приміщення центру, 
якість послуг, які будуть у ньому нада-
ватися, не зміниться.

Жителі міста можуть оформити, як 
біометричний закордонний паспорт, 
так і український у вигляді ID-карт-
ки, незалежно від місця реєстрації. 

Прес-секретар державного підпри-
ємства «Документ» Володимир По-
ліщук, говорить, у офісі працюють 
висококваліфіковані спеціалісти, які 
протягом дня можуть обслуговувати 
до 200 осіб.

Окрім цього, “Паспортний сервіс” 
надаватиме ще й такі адміністратив-
ні послуги, як отримання довідки про 
наявність чи відсутність судимості, 
здійснення апостелювання докумен-
тів, переклад документів, медичне 
страхування громадян подорожуючих 
за кордон та страхування автомобілів 
для здійснення поїздок закордон.

До відома. Раніше «Паспортний сер-
віс» був розташований за адресою 
Зіньківська,6/1а на 3 поверсі торго-
во-розважального центру «Київ».

Управління ДМС 
у Полтавській області

На Харківщині жінка ромської етнічної належності 
отримала свій перший паспорт у 37 років

Повернуто в Україну та документовано ID-карткою

Перший паспорт майже в 30 років. У міграційній 
службі урочисто документували чоловіка, який через 

складні життєві обставини жив без документів
У Полтаві за новою адресою розпочав роботу 

«Паспортний сервіс»

Паспорт у 100 років

Інфографіка щодо оформлення біометричних 
документів у жовтні цього року

Працівниками структурних підрозділів 
УДМС України в Тернопільській області 
протягом жовтня 2020 року оформлено:

• 3 266 ID-карток;

• 2 754 паспортів громадянина України 
для виїзду за кордон.

Управління ДМС 
у Тернопільській області
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Згідно з даними Управління ООН у справах бі-
женців, в 76 країнах може налічуватися близько 
4,2 мільйона осіб без громадянства. В Україні 
проживають понад 36 тисяч таких осіб.

«Вони відсутні в офіційних статистиках та ча-
сто існують на межі виживання, їх нерідко ізо-
люють від суспільства та позбавляють базових 
прав. У людей без громадянства немає свідоцтва 
про народження, паспорта або будь-якого іншого 
посвідчення особи. Без документів вони часто 
не мають можливості вчитися, укладати шлюби 
і навіть звертатися за медичною допомогою. У 
разі смерті такої особи не видається свідоцтво 
про смерть і не відбувається офіційне поховання. 
А це означає, що в умовах пандемії, мільйони та-
ких осіб у всьому світі залишилися один на один з 
цією небезпечною загрозою», – говорить началь-
ниця Управління у сфері державної реєстрації ак-
тів цивільного стану та проставлення апостилю 
Ірина Дубиківська.

За словами Ірини Дубиківської, більшість осіб 
під ризиком безгромадянства в Україні – це діти, 
народжені на непідконтрольній українській вла-
ді території Автономної Республіки Крим, До-
нецької та Луганської областей, бездомні особи, 
люди похилого віку, які є власниками радянських 
паспортів (переважно у сільській місцевості), та 
засуджені особи.

За статистикою, приблизно третина усіх осіб 
без громадянства – діти. Відповідно до положень 
Конвенції про права дитини 1989 року, яка була 
ратифікована в тому числі Україною, держави-у-
часниці повинні забезпечити, щоб кожна дитина 

була зареєстрована відразу після народження і 
мала право на набуття громадянства.

Так, в Україні відділами державної реєстрації 
актів цивільного стану з лютого 2016 року по 
вересень 2020 року зареєстровано 47 597 фактів 
народжень дітей, місцем народження яких є анек-
сована територія Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя (10 327), а також тимчасово непід-
контрольні території Донецької (23 586) та Луган-
ської (11 207) областей.

«Забезпечення реєстрації народження кожної 
дитини незалежно від правового статусу її бать-
ків є суттєвим кроком на шляху до запобігання 
без громадянству. А подолати це явище означає 
зробити «видимими» десятки тисяч людей, які 
живуть поруч із нами, щоб вони змогли отримати 
необхідні документи і сказати: «Нарешті я люди-
на!», – зазначила Ірина Дубиківська.

minjust.gov.ua

Як термомодернізація будівель, ре-
конструкція теплових мереж і гене-
рації, а також нові підходи до форму-
вання тарифів на тепло і воду стають 
важливими кроками на шляху єв-
роінтеграції? Про це йшлося під час 
вебінару «Модернізація житлово-ко-
мунального сектора як частина євро-
пейського курсу України» для журна-
лістів загальноукраїнських і місцевих 
медіа, організованого Національною 
спілкою журналістів України за під-
тримки USAID Проєкту енергетичної 
безпеки (ПЕБ) у четвер, 19 листопада. 

Модернізація централізованого тепло-
постачання є важливою передумовою 
приєднання України до Європейського 
зеленого курсу (European Green Deal). 
Про це заявив заступник міністра роз-
витку громад та територій України з 
питань європейської інтеграції Ігор 
Корховий. 

«У рамках приєднання до Європей-
ського зеленого курсу ми, як Міністер-
ство, ставимо дуже амбітні цілі: до 2050 
року енергоспоживання будівлями має 
скоротитися на 50%, а в системах цен-
тралізованого теплопостачання до 60% 
всієї енергії має вироблятися з альтер-
нативних джерел», – сказав заступник 

Міністра.
Для досягнення цих цілей відомство 

розробляє стратегію термомодернізації 
будівель та привабливі для інвесторів 
умови залучення коштів. Нові можли-
вості відкриває міжнародне співробіт-
ництво в цій сфері. Зокрема, за рахунок 
кредиту Європейського інвестиційного 
банку протягом п’яти років буде викона-
но термомодернізацію майже 1000 гро-
мадських будівель. 

«Відповідно до угоди, яку підписали 
в жовтні цього року керівники Мініс-
терства розвитку громад та територій 
України і Європейського інвестиційного 
банку,  Україна отримає кредит у розмірі 
300 мільйонів євро під мінімальні відсо-
тки для реалізації проектів із термомо-
дернізації громадських будівель – шкіл, 
дитсадків, клубів, лікарень – у невеликих 
містах із населенням від 15 до 250 тисяч 
осіб. Це дозволить місцевим бюджетам 
значно зекономити витрати на енергоре-
сурси», – сказав заступник Міністра. 

Про те, як обчислюються та з чого скла-
даються тарифи у сфері централізова-
ного теплопостачання та хто їх встанов-
лює, розповів експерт USAID Проєкту 
енергетичної безпеки Артем Кузнєцов. 
Експерт роз’яснив, чому обсяг споживання 

не менш важливий, ніж величина тарифу, а 
тарифоутворення починається із затвер-
дження інвестиційної програми, плано-
вого відпуску, норм паливно- енергетич-
них ресурсів.

«Доступність опалення має в першу 
чергу вирішуватися зменшенням спожи-
вання завдяки заходам з енергоефектив-
ності в будинку та адресними субсидія-
ми, яких насправді потребують найменш 
спроможні верстви населення. Субсиду-
вання тарифу призводить до «переспо-
живання» та субсидування споживачів, 
які цього не потребують і здатні плати-
ти повну вартість», – наголосив Артем 
Кузнєцов.

Окремо експерт зупинився на струк-
турі тарифів на тепло та на частці газу 
(палива) в цих тарифах, на перевагах 
двоставкових тарифів і стимулюючо-
му тарифоутворенні. «Стимулююче 
тарифоутворення в середньостроковій 
перспективі має привести до підвищен-
ня якості послуг та зниження  тарифів; 
важливими елементами цього є цільові 
показники підвищення ефективності, 
довгострокове планування інвестицій та 
відповідна звітність», – пояснив експерт. 

Коли підприємство є природним моно-
полістом, то дуже важливо виставляти 
законодавчі вимоги до нього, перевіряти 
рівень тарифів, щоб споживач не був за-
лежним від монополіста, був захищеним 
і відчував, що ці рішення є економічно 
обґрунтованими, а також щоб споживач 
мав змогу перевіряти дотримання ліцен-
зіатом структури тарифів і ліцензійних 
умов. Про цю роботу учасникам вебіна-
ру розповіла заступниця начальника від-
ділу стратегічного розвитку енергетич-
них ринків та сфери комунальних послуг 
Управління стратегічного розвитку та 
міжнародної координації Національної 
комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг Анна Потравка. 

За результатами 2019 року комісія про-
вела 73 планові та 17 позапланових пе-
ревірок у сфері теплопостачання, у сфері 
водопостачання – 25 планових та 10 по-
запланових виїзних перевірок. Накладе-
но санкції у вигляді штрафів на підпри-
ємства у сфері теплопостачання на суму 

2,4 млн грн, а у сфері централізованого 
водопостачання і водовідведення – на 
суму 2,6 млн грн. 

«Основними порушеннями є непо-
дання або порушення термінів подання 
звітності, недотримання структури тари-
фів, невиконання або неналежне  вико-
нання інвестиційних програм та рішень 
НКРЕКП, неповідомлення про зміну 
даних ліцензіата та інше. Крім того, за  
результатами планових та позапланових 
перевірок,у 2019 році було прийнято рі-
шення щодо необхідності коригування 
тарифної виручки у бік зменшення на 
загальну суму понад 4 млрд гривень», – 
зазначила  Анна Потравка. 

Тема модернізації житлово-комуналь-
ного господарства в українських медіа 
часто висвітлюється поверхово, із фак-
тичними помилками та без пояснень, як 
ті чи інші рішення вплинуть на життя 
конкретних людей. Про це зазначила під 
час вебінару медіатренерка, викладачка 
журналістики Тетяна Бондаренко. Екс-
пертка проаналізувала тематичні публі-
кації та сюжети і дала поради журналіс-
там. Для аудиторії медіа були би цікаві 
аналіз регіональних програм реформу-
вання розвитку житлово-комунального 
господарства; пояснення, які служби і 
за що відповідають; інформаційні мате-
ріали про зношеність житлового фонду 
і ризики, з цим пов’язані; розповіді про 
участь громадських об’єднань у рефор-
муванні житлово-комунального сектора; 
журналістські розслідування. 

Участь у вебінарі взяли понад 30 жур-
налістів місцевих і загальноукраїнських 
медіа. 

Вебінар було проведено в рамках освіт-
ньої ініціативи «Прозорість та технічна 
грамотність в енергетичній журналісти-
ці», яку Національна спілка журналістів 
України виконує в рамках грантової ді-
яльності USAID Проєкту енергетичної 
безпеки. Метою ініціативи є забезпечен-
ня прозорості та технічної грамотності 
у висвітленні в медіа тем, пов’язаних з 
енергетичними реформами, та сприяння 
посиленню енергетичної безпеки Украї-
ни шляхом ефективної комунікації.

Матеріал підготувала  власкор газети  
Л. Кущ

ІРИНА ДУБИКІВСЬКА: ПОДОЛАТИ БЕЗГРОМАДЯНСТВО ОЗНАЧАЄ 
ЗРОБИТИ «ВИДИМИМИ» ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ

Заощадження тепла, реконструкція мереж і справедливі тарифи

Благодійна допомога

26 листопада 2020 року в редакції газети «Міграція» відбула-
ся зустріч Головного редактора І.П. Супруновського, волонтера 
А.О. Кобилянського та начальника Одеського військового госпі-
талю. 

У ході зустрічі А.О. Кобилянський передав військовому госпі-
талю благодійну допомогу – 1000 медичних захисних масок.

Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність і вручив 
подяку. 
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Порядок виконання рішення про встановлення по-
бачення з дитиною, рішення про усунення перешкод 
у побаченні з дитиною визначений ст. 64-1 Закону 
України «Про виконавче провадження» (далі – За-
кон). 

Згідно зі ст. 64-1 Закону, виконання рішення про 
встановлення побачення з дитиною полягає у забез-
печенні боржником побачень стягувача з дитиною в 
порядку, визначеному рішенням.

Державний виконавець здійснює перевірку вико-
нання боржником цього рішення у час та місці по-
бачення, визначених рішенням, а у разі якщо вони 
рішенням не визначені, то перевірка здійснюється у 
час та місці побачення, визначених державним ви-
конавцем. 

У разі невиконання без поважних причин боржни-
ком рішення державний виконавець складає акт та 
виносить постанову про накладення на боржника 
штрафу у розмірі, визначеному ч. 1 ст. 75 Закону. У 
постанові зазначається вимога виконувати рішення 
та попередження про кримінальну відповідальність. 

У разі повторного невиконання без поважних при-
чин боржником рішення державний виконавець:

• складає акт;
• виносить постанову про накладення на боржника 

штрафу в подвійному розмірі; 
• надсилає до органу досудового розслідування по-

відомлення про вчинення боржником кримінального 
правопорушення;

• звертається з поданням про тимчасове обмежен-
ня боржника у праві виїзду за межі України до суду 
за місцезнаходженням органу державної виконавчої 
служби;

• виносить вмотивовану постанову про встановлен-
ня тимчасового обмеження боржника у праві керу-
вання транспортними засобами (із врахуванням об-
межень, передбачених частиною десятою статті 71 
цього Закону);

• вживає інші заходи примусового виконання рі-
шення, передбачені цим Законом.

У разі виконання рішення боржником виконавець 
складає акт, та виносить постанову про закінчення 
виконавчого провадження.  

Якщо боржник у подальшому перешкоджає по-
баченням стягувача з дитиною, стягувач має право 
звернутися до державного виконавця із заявою про 
відновлення виконавчого провадження. Після від-
новлення виконавчого провадження державний ви-
конавець повторно здійснює заходи, передбачені ви-
щезазначеною статтею.

Рішення про усунення перешкод у побаченні з ди-
тиною виконується у порядку, встановленому ст. 63 
цього Закону.

Відповідно до ст. 63 Закону, встановлено, що за рі-
шеннями, за якими боржник зобов’язаний особисто 
вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, 
виконавець наступного робочого дня після закінчен-
ня строку, визначеного ч. 6 ст. 26 цього Закону, пере-
віряє виконання рішення боржником. Якщо рішення 
підлягає негайному виконанню, виконавець переві-
ряє виконання рішення не пізніш, як на третій робо-
чий день після відкриття виконавчого провадження.

 У разі невиконання без поважних причин борж-
ником рішення виконавець виносить постанову 

про накладення на боржника штрафу, в якій також 
зазначається вимога виконати рішення протягом 10 
робочих днів (за рішенням, що підлягає негайному 
виконанню, – протягом трьох робочих днів) та по-
передження про кримінальну відповідальність. Ви-
конавець наступного робочого дня після закінчення 
строку, передбаченого ч. 2 цієї статті, повторно пере-
віряє виконання рішення боржником.

У разі повторного невиконання без поважних при-
чин боржником рішення, якщо таке рішення може 
бути виконане без участі боржника, виконавець 
надсилає органу досудового розслідування пові-
домлення про вчинення боржником кримінального 
правопорушення та вживає заходів примусового ви-
конання рішення, передбачених цим Законом. У разі 
невиконання боржником рішення, яке не може бути 
виконане без участі боржника, виконавець надсилає 
до органу досудового розслідування повідомлення 
про вчинення боржником кримінального правопору-
шення та виносить постанову про закінчення вико-
навчого провадження.

Окрім того, слід зазначити, що згідно з вимогами 
ст. 26 Закону,  за рішенням немайнового характеру 
виконавець у постанові про відкриття виконавчого 
провадження зазначає про необхідність виконання 
боржником рішення протягом 10 робочих днів (крім 
рішень, що підлягають негайному виконанню, рі-
шень про встановлення побачення з дитиною).

За рішенням про встановлення побачення з ди-
тиною державний виконавець у постанові про від-
криття виконавчого провадження зазначає про не-
обхідність виконання боржником рішення шляхом 
забезпечення побачень стягувача з дитиною в поряд-
ку, визначеному рішенням.

Наталія Виноградча, провідний спеціаліст відді-
лу організації та контролю за виконанням рішень 
Управління забезпечення примусового виконання 

рішень  у Херсонській області

Реалізувати право на 
звернення в умовах ка-
рантину – легко!

Усвідомлюючи відпо-
відальність та турбу-
ючись про громадян, 
враховуючи загострення 
ситуації, пов’язаної із 
поширенням COVID-19, 
Південне міжрегіональ-
не управління Міністер-
ства юстиції (м. Одеса) 
повідомляє про можливі 
шляхи подачі звернення 
до органів юстиції.

Реалізація прав грома-
дян на звернення є од-
ним з основних інстру-
ментів оперативного 
розв’язання нагальних 
проблем та отримання 
необхідної інформації. 
Тим більше,  у зв’язку з 
тимчасовим припинен-
ням здійснення прийому 
громадян керівництвом 
управління, звернення 
громадян – це спосіб 
звернутися до керівни-
цтва управління у пись-
мовому вигляді.  

Внаслідок запрова-
дження режиму надзви-
чайної ситуації та дії 
карантину в приміщен-
ні Південного міжрегі-
онального управління 
Міністерства юстиції 
(м. Одеса) розміщена 
скринька для письмових 
звернень громадян, яка 
щоденно перевіряється 
відповідальною особою 
управління.

Письмове звернення 
також може бути надіс-
лане  з дотриманням 
усіх вимог Закону Укра-
їни «Про звернення гро-
мадян» за допомогою 

використанням мережі 
Інтернет, засобів елек-
тронного зв’язку на офі-
ційну електронну адресу 
управління:

info@od.minjust.gov.
ua – стосовно питань в 
Одеській обл.

info@mk.minjust.gov.ua 
– в Миколаївській обл.

nfo@ks.minjust.gov.ua – 
в  Херсонській обл.

Громадяни також мо-
жуть скористатися 
правом звертатися до 
управління за допомо-
гою засобів телефонного 
зв’язку, зокрема через 
визначені телефонні 
«гарячі лінії», графік ро-
боти яких розміщений 
на офіційному веб-сайті 
управління.

При безпосередньому 

зверненні до управлін-
ня (особистому візиті) 
особи повинні дотриму-
ватися загальних правил 
поводження під час ка-
рантину, а саме:

• використовувати засо-
би індивідуального захи-
сту, зокрема респіратори 
або захисні маски;

• дотримуватися від-
стані не менше ніж 1,5 
метра між працівниками 
чи відвідувачами. 

Важливо!
Під час карантину 

відвідувати Південне 
міжрегіональне управ-
ління Міністерства юс-
тиції (м. Одеса) грома-
дянам рекомендовано у 
разі крайньої необхідно-
сті.

just.odessa.gov.ua

Співробітники відділу розгляду звернень 
та забезпечення діяльності Колегії з розгляду 
скарг на рішення, дії або бездіяльність дер-
жавного реєстратора, суб’єктів державної 
реєстрації Управління державної реєстрації 
Південного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Одеса) підготували 
пам’ятку про три базові правила, які стануть 
надійною профілактикою від «реєстраційно-
го» рейдерства і шахрайських дій із нерухо-
містю.

Перш за все необхідно перевірити стан до-
кументів, які посвідчують право власності на 
нерухоме майно, забезпечити їх зберігання у 
надійному місці.

По-друге, відомості про об’єкти нерухомо-
го майна чи речові права на земельні ділянки 
мають були внесені до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно (далі – Дер-
жавний реєстр прав).

Якщо ваші права були оформлені до 2013 
року, рекомендуємо вам звернутися до дер-
жавного реєстратора чи нотаріуса для внесен-
ня відомостей про ваші права до Державного 
реєстру прав.

Нагадуємо, що відповідно до пункту 2 ча-
стини першої статті 6 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) 
суб’єктами державної реєстрації прав є вико-
навчі органи сільських, селищних та міських 
рад, Київська, Севастопольська міські, ра-
йонні, районні у містах Києві та Севастополі 

державні адміністрації. Також пунктом 2 ча-
стини першої статті 10 Закону визначено, що 
нотаріус також виконує функції державного 
реєстратора.

Зверніть увагу, що державна реєстрація прав 
проводиться в межах області.

По-третє, періодично перевіряйте записи в 
Державному реєстрі прав. Ви можете скори-
статись послугою SMS-маяк, яка дозволить 
отримати миттєві повідомлення про зміну 
статусу будь-яких об’єктів нерухомого майна 
у Державному реєстрі прав.

Пам’ятайте, якщо зазначені вище заходи 
не допомогли, і ви зіткнулися з незаконними 
діями державних реєстраторів, ви можете 
звернутися з належним чином оформленою 
скаргою до Колегії з розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації Міністерства юстиції 
України чи його територіальних органів.

Інформуємо, що частинами третьою та п’я-
тою статті 37 Закону встановлено строки та 
вимоги щодо оформлення скарг.

Ознайомитися із зразками для написання 
скарг ви можете за посиланням: https://just.
odessa.gov.ua/?view=cat&category=229.

Крім того, скаргу до Колегії з розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації Міністерства 
юстиції України можна подати через Портал 
державних послуг IGov. Для цього необхідно 
зайти на веб-сайт httpss://igov.gov.ua/, запов-
нити онлайн-форму скарги, підписати її елек-
тронно-цифровим підписом та відправити до 
Міністерства юстиції України.

Як вберегтися від «реєстраційного» рейдерства і 
шахрайських дій із нерухомістю

Шляхи подачі звернення до органів 
юстиції Півдня України
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Міністр юстиції України Денис Малюська:
 «Працюємо над змінами до Національної стратегії у сфері прав людини» 

Продовження, початок на стор. 1
У ньому містяться 24 стратегічних напря-

ми. Це такий собі дороговказ у сфері зміц-
нення прав людини для держави, в першу 
чергу для усіх органів влади, не тільки для 
Міністерства юстиції. При цьому, дійсно, 
Кабінет Міністрів України своїм розпоря-
дженням від 23 листопада 2015 р. № 1393-
р «Про затвердження плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав люди-
ни на період до 2020 року» (далі – План 
дій) доручив нашому Міністерству щороку 
готувати та оприлюднювати звіт про вико-
нання плану дій та проводити публічне об-
говорення цього звіту. 

Перед цим міністерства та інші державні 
органи подають раз на півріччя Міністер-
ству юстиції звіт про стан виконання Пла-
ну дій для проведення аналізу та інформу-
вання Кабінету Міністрів України.

Наказом Міністерства юстиції від 28 ли-
стопада 2018  року № 3745/5 затверджено 
Методологію та методику проведення мо-
ніторингу реалізації Національної стратегії 
у сфері прав людини до 2020 року та плану 
дій з її реалізації (далі – Методологія).

Так, відповідно до Методології Міністер-
ство юстиції збирає та аналізує інформа-
цію щодо виконання Плану дій виконав-
цями. Моніторинг здійснюється з метою 
забезпечення своєчасної та належної реа-
лізації Плану дій задля досягнення очіку-
ваного результату (проміжний результат 
державної політики у сфері прав людини, 
спрямований на досягнення стратегічної 
мети, передбаченої у Національній стра-
тегії) та стратегічної мети (бажаний вплив 
державної політики у сфері прав людини за 
стратегічними напрямами, передбаченими 
Національною стратегією).

За результатами проведення аналізу от-
риманої інформації Міністерство юстиції 
готує звіти про виконання Плану дій. За-
значені звіти публікуються на офіційному 
веб-сайті Міністерства юстиції України у 
розділі «Виконання Плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав люди-
ни на період до 2020 року» за посиланням: 
https://minjust.gov.ua/m/vikonannya-planu-
diy-z-realizatsii-natsionalnoi-strategii-u-sferi-
prav-lyudini-na-period-do-2020-roku.

Також Міністерство юстиції оцінює, на-
скільки результати роботи виконавців від-
повідають конкретним очікуваним резуль-
татам та стратегічній меті заходів. Оцінка 
здійснюється щороку за результатами під-
готовки річного звіту про виконання Плану 
дій.

За результатами оцінки складається та оп-
рилюднюється на веб-сайті Міністерства 
юстиції аналітична довідка щодо впливу 
Національної стратегії та Плану дій з її 
реалізації на забезпечення прав людини в 
Україні за досліджуваний період.

Більше про моніторинг і оцінку можна 
дізнатися на сайті Мін’юсту за посилан-
ням: https://minjust.gov.ua/m/monitoring-ta-
otsinka-vikonannya-natsionalnoi-strategii-u-
sferi-prav-lyudini. 

Наразі відбувається напрацювання про-
єкту нової Методології моніторингу та 
оцінки прогресу реалізації Національної 
стратегії. Наказом Міністерства юстиції № 
2215/7 від 21.08.2020 р. було створено ро-
бочу групу та затверджено її персональний 
склад. Головою робочої групи призначено 
заступника Міністра юстиції з питань євро-
пейської інтеграції Валерію Коломієць. До 
розробки проєкту нової Методології долу-
чилися представники Моніторингової місії 
ООН з прав людини, Посольства Великої 
Британії, Програми розвитку ООН, Коор-
динатора проектів ОБСЄ в Україні, Кон-
сультативної місії ООН в Україні, USAID в 
Україні та Української Гельсінської спілки 
з прав людини.

Отже оцінка результатів виконання Пла-
ну дій (і завдань Національної стратегії) 
за 2020 рік наразі готується відповідним 
підрозділом Мін’юсту. Про кількісні по-
казники вже можна сказати: станом на 1 
листопада 2020 року з-поміж 603 заходів, 
передбачених Планом дій, виконаними є 

384 заходи (63,7% від загальної кількості), з 
яких: статус «виконано» мають 292 заходи 
(48,4% від загальної кількості); статус «ви-
конано частково» мають 20 заходів (3,3% 
від загальної кількості); статус «виконано у 
звітному періоді» мають 72 заходи (11,9% 
від загальної кількості). Триває виконання 
щодо 157 заходів (26% від загальної кіль-
кості); не виконано 7 заходів (1,2% від за-
гальної кількості); втратили актуальність 
30 заходів (5% від загальної кількості); 
відповідальними виконавцями не надано 
інформацію щодо 256 заходів (4,2% від за-
гальної кількості).

– Як ви оцінюєте стан забезпечення прав 
біженців та осіб, які потребують додат-
кового захисту, а також іноземців та осіб 
без громадянства, які на законних підста-
вах перебувають в Україні? 

– За п’ять років, що пройшли від часу 
затвердження Національної стратегії, від-
булися певні зміни, багато очікуваних 
результатів досягнуто, деякі втратили ак-
туальність, з’явилися нові виклики. Тому 
назріла необхідність у зміні Національної 
стратегії і розробці нового Плану дій на на-
ступні 3 роки. За дорученням Прем’єр-мі-
ністра України Міністерством юстиції 
України створено робочу групу з розробки 
змін до Указу Президента України від 25 
серпня 2015 року  № 501/2015 та оновлено-
го Плану дій, до складу якої увійшли пред-
ставники центральних органів виконавчої 
влади, Секретаріату Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини, Комі-
тету Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимча-
сово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Респу-
бліки Крим, міста Севастополя, національ-
них менших і міжнаціональних відносин, 
Офісу Президента України, профільних 
громадських організацій та міжнародних 
організацій.

Робочою групою розроблено проєкт Ука-
зу Президента України «Про внесення змін 
до Указу Президента України від 25 серпня 
2015 року № 501/2015 «Про затвердження 
Національної стратегії у сфері прав люди-
ни» (далі – проєкт Указу). 

Більше про розробку проєкту Указу можна 
дізнатися на сайті Мін’юсту за посиланням 
https://minjust.gov.ua/m/vnesennya-zmin-do-
natsionalnoi-strategii-u-sferi-prav-lyudini та в 
додатку. 

Проєкт Указу, зокрема, включає страте-
гічний напрям, що стосується забезпечен-
ня прав іноземців та осіб без громадянства, 
у тому числі біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захисту. 
Даний напрям передбачає досягнення та-
ких результатів, як:

- законодавство України про іноземців 
та осіб  без громадянства, у тому числі бі-
женців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту, які перебувають  
під юрисдикцією України, має відповідати 
міжнародним договорам  у сфері прав лю-
дини;

- забезпечується реалізація прав осіб, 
яких визнано в Україні біженцями або осо-
бами, які потребують додаткового захисту, 
шукачів захисту в Україні, а також осіб, 
які подали заяву про визнання особою без 
громадянства, на працю, охорону здоров’я, 
освіту;

- забезпечується реалізація механізму ви-
знання особою без громадянства та доступ 
до цього механізму незалежно від факту 
перебування особи в Україні на законних 
підставах;

- забезпечується доступ до правосуддя 
іноземців та осіб без громадянства, у тому 
числі біженців та осіб, які потребують до-
даткового або тимчасового захисту, які пе-
ребувають під юрисдикцією України. 

Проєкт Плану дій з реалізації Націо-
нальної стратегії у сфері прав людини на 
2021-2023 роки включає конкретні заходи 
по досягненню зазначених очікуваних ре-
зультатів. 

З метою залучення до процесу розробки 
Плану дій широкого кола заінтересова-

них сторін Міністерством юстиції Украї-
ни протягом 12-29 жовтня 2020 року були 
проведені засідання тематичних груп за 
стратегічними напрямами Національної 
стратегії у сфері прав людини. Докладніше 
з інформацією щодо засідань тематичних 
груп можна ознайомитись за посилан-
ням: https://minjust.gov.ua/news/ministry/
protyagom-jovtnya-v-minyusti-vidbudutsya-
zasidannya-tematichnih-grup-schodo-
rozrobki-planu-diy-z-realizatsii-natsionalnoi-
strategii-u-sferi-prav-lyudini-na-period-2021-
2023-rokiv. 

Після опрацювання всіх пропозицій та 
зауважень від учасників тематичних груп 
План дій буде надісланий на погодження 
заінтересованим органам згідно з Регла-
ментом Кабінету Міністрів України, за-
твердженим постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 липня 2007 року  № 
950.

Водночас інформуємо, що, відповідно до 
статті 5 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» (далі – Закон), одним 
із принципів, на яких ґрунтується держав-
на політика у сфері надання безоплатної 
правової допомоги в Україні, є доступність 
такої допомоги для всіх категорій осіб, що 
мають право на її отримання.

Право на безоплатну первинну правову 
допомогу, що включає такі види правових 
послуг, як надання правової інформації, 
консультацій і роз’яснень з правових пи-
тань; складання заяв, скарг та інших доку-
ментів правового характеру (крім докумен-
тів процесуального характеру); надання 
допомоги в забезпеченні доступу особи 
до вторинної правової допомоги та медіа-
ції згідно з Конституцією України та Зако-
ном мають усі особи, які перебувають під 
юрисдикцією України.

Також відповідно до пункту 8 частини 
першої статті 14 Закону особи, на яких по-
ширюється дія Закону України «Про біжен-
ців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту», є суб’єктами права 
на безоплатну вторинну правову допомогу 
та мають право на всі види правових по-
слуг, передбачені частиною другою статті 
13 Закону (захист; представництво інте-
ресів у судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами; складання документів 
процесуального характеру), з моменту по-
дання особою заяви про визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додаткового 
захисту в Україні, до прийняття остаточно-
го рішення за заявою, а також іноземці та 
особи без громадянства. 

Згідно зі статистичними даними у період 
з 1 липня 2015 року по 30 жовтня 2020 
року особами, на яких поширюється дія 
Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту», до місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
(далі – місцеві центри) було подано 1 472 
письмових звернення про надання безоп-
латної вторинної правової допомоги, яким 
було забезпечено відповідне право. Зокре-
ма, у цьому році (з 1 січня по 30 жовтня) 
від зазначеної категорії осіб надійшло 241 
таке звернення. 

Також інформуємо, що 18 жовтня 2020 
року набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо визнання особою без 
громадянства» від 16 червня 2020 року № 
693-IX, яким, зокрема, були внесені зміни в 

Закон в частині віднесення осіб, які звер-
нулися із заявою про визнання особою 
без громадянства, до суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову допомогу. 
Так, вказана категорія осіб має право на 
отримання таких видів правових послуг, 
як представництво інтересів у судах, інших 
державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами; 
складення документів процесуального ха-
рактеру, з дня подання заяви про визнання 
особою без громадянства до прийняття 
остаточного рішення за заявою, а також 
під час отримання дозволу на імміграцію, 

оформлення посвідки на тимчасове чи по-
стійне проживання.

На сьогодні отримати безоплатну правову 
допомогу зазначені категорії осіб можуть, 
звернувшись до одного з місцевих центрів, 
які утворені та функціонують по всій те-
риторії України (загалом понад 500 точок 
доступу); зателефонувавши на Єдиний те-
лефонний номер системи безоплатної пра-
вової допомоги:  0 800-213-103; шляхом 
подання звернення на електронну пошту 
одного із місцевих центрів або у мессе-
нджері Фейсбук-сторінки; у публічному 
чаті Телеграм-каналу «Безоплатна право-
ва допомога»; у приватному чаті системи 
надання безоплатної правової допомоги у 
Телеграм/Вайбер; а також через мобільний 
застосунок «Безоплатна правова допомо-
га».

Крім того, з метою розширення доступу 
до безоплатної правової допомоги для со-
ціально вразливих категорій осіб, які про-
живають у віддалених населених пунктах, 
місцевими центрами, починаючи з жовтня 
2015 року, здійснюється систематична ро-
бота щодо утворення та розвитку мережі 
дистанційних пунктів доступу до безоп-
латної правової допомоги та здійснення 
виїздів мобільних консультаційних пунктів 
(виїзних прийомів громадян). 

Зокрема, такі дистанційні та мобільні 
пункти, у яких особи можуть отрима-
ти правову інформацію, консультації та 
роз’яснення з правових питань, допомогу у 
складанні заяв, скарг та інших документів 
правового характеру, утворені та функціо-
нують на базі місцевих органів виконавчої 
влади; органів місцевого самоврядування; 
закладів соціального обслуговування насе-
лення; центрів надання адміністративних 
послуг; закладів охорони здоров’я; пунктів 
тимчасового розміщення біженців та пунк-
тів тимчасового перебування іноземців та 
осіб без громадянства; територіальних ор-
ганів Державної міграційної служби Украї-
ни (далі – ДМС) тощо.

Станом на 1 листопада 2020 року по всій 
території України функціонують понад 2 
500 дистанційних пунктів доступу до безо-
платної правової допомоги, серед яких 11 
– у територіальних органах ДМС, у тому 
числі у пунктах тимчасового розміщення 
біженців та пунктах тимчасового перебу-
вання іноземців та осіб без громадянства. 

– Як складається співробітництво Мі-
ністерства юстиції з Державною мігра-
ційною службою? З яких питань відбува-
ється ця співпраця?

– Відповідно до статті 3 Закону України 
«Про державну реєстрацію актів цивільно-
го стану» (далі – Закон про реєстрацію) ві-
домості про народження фізичної особи та 
її походження, усиновлення, позбавлення 
та поновлення батьківських прав, шлюб, 
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть 
підлягають обов’язковому внесенню до 
Державного реєстру актів цивільного ста-
ну громадян та Єдиного державного демо-
графічного реєстру  (далі – Реєстр) в обсязі, 
визначеному Законом України «Про Єди-
ний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадян-
ство України, посвідчують особу чи її спе-
ціальний статус» (далі – Закон про ЄДДР).

Так, згідно зі статтею 10 Закону про 
ЄДДР внесення інформації до Реєстру 
здійснюється уповноваженими суб’єк-
тами за зверненням заявника, на під-
ставі, зокрема, інформації державних 
органів реєстрації актів цивільного ста-
ну з дотриманням вимог Закону Украї-
ни «Про захист персональних даних».

Розпорядник Реєстру в межах повно-
важень, визначених Законом, та ви-
ключно для цілей ідентифікації особи 
для оформлення, видачі, обміну, ви-
знання недійсними та знищення пе-
редбачених цим Законом документів 
має право отримувати інформацію з 
наявних державних та єдиних реєстрів, 
інших інформаційних баз, що перебу-
вають у власності держави або підпри-
ємств, установ та організацій, в обсязі
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інформації про особу, встановленому 
частиною першою статті 7 Закону про 
ЄДДР.

З метою забезпечення ведення Реєстру, 
а також здійснення ідентифікації та ве-
рифікації осіб прийнято наказ Мініс-
терства юстиції України, Міністерства 
внутрішніх справ України від 14 червня 
2018 року № 1843/5/507 «Про інформа-
ційну взаємодію Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян та Єди-
ного державного демографічного реє-
стру», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 14 червня 2018 року № 
718/32170, яким визначено процедуру 
інформаційної взаємодії Державного ре-
єстру актів цивільного стану громадян та 
Реєстру шляхом доступу до відомостей 
Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян та Реєстру про народжен-
ня особи та її походження, усиновлення, 
позбавлення та поновлення батьківських 
прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну 
імені, смерть.

Також співробітництво Міністерства 
юстиції України та Державної міграцій-
ної служби України (далі – ДМС) здійс-
нюється в рамках реалізації на території 
України міжнародних договорів з питань 
надання правової допомоги у цивільних 
та кримінальних справах.

Взаємодію під час забезпечення між-
народно-правового співробітництва у 
цивільних і сімейних справах передба-
чено пп. 6і , б 2 пункту 9, пунктами 17 
та 24 Порядку виконання на території 
України Конвенції про цивільно-правові 
аспекти міжнародного викрадення дітей, 
затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.07.2006 р. № 952, 
Інструкцією про порядок виконання в 
Україні Конвенції про міжнародне стяг-
нення аліментів на дітей та інших видів 
сімейного утримання, затвердженою на-
казом Мінюсту від 15.09.2017 р. № 2904, 
Інструкцією про порядок виконання між-
народних договорів з питань надання 
правової допомоги в цивільних справах 
щодо вручення документів, отримання 
доказів та визнання і виконання судових 
рішень, затвердженою наказом Міністер-
ства юстиції України та Державної судо-
вої адміністрації України від 27 червня 
2008 року № 1092/5/54. 

Взаємодія під час міжнародного спів-
робітництва у кримінальних справах 
здійснюється на підставі КПК та згідно 
з Інструкцією про порядок здійснення 
міжнародного співробітництва з питань 
взаємної правової допомоги, видачі пра-
вопорушників (екстрадиції), передачі 
(прийняття) засуджених осіб, виконання 
вироків та інших питань міжнародного 
судового співробітництва у криміналь-
ному провадженні під час судового про-
вадження, затвердженою наказом Мініс-
терства юстиції України 19 серпня 2019 
року № 2599/5, зареєстрованою в Мініс-
терстві юстиції України 22 серпня 2019 
року за № 956/33927.

Крім того, ДМС або його територіальні 
органи на запит Мін’юсту надають таку 
інформацію:

 - про наявність в особи громадянства 
України; 

 - про реєстрацію місця проживання/
перебування особи на території України;

 - про прийняте рішення щодо визнання 
особи біженцем або особою, яка потре-
бує додаткового захисту, відповідно до 
Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасо-
вого захисту».

– Епідемія COVID-19 прискорила циф-
рову трансформацію в країні, у тому 
числі – в наданні адміністративних по-
слуг. Які послуги вже можна отримати 
онлайн, а які можна буде отримати з 
наступного року? 

– З початком пандемії COVID-19 ство-
рено сервіси для подання письмових 
звернень щодо отримання безоплатної 
первинної правової допомоги (надання 

правової інформації та юридичних кон-
сультацій, складення заяв, скарг та інших 
документів правового характеру). 

Також розроблено мобільний додаток 
«БПД», який систематизував усі електро-
нні сервіси системи надання безоплатної 
правової допомоги та надає можливість 
не тільки звертатися за безоплатною пра-
вовою допомогою дистанційно, а й пе-
реглянути вже готові роз’яснення юрис-
тів. 

Водночас повідомляємо, що Міністер-
ством юстиції України та Координацій-
ним центром з надання правової допо-
моги розроблено законопроєкт, яким, 
зокрема, передбачається, що особа змо-
же отримувати дистанційно не лише бе-
зоплатну первинну правову допомогу, а 
і вторинну: захист, представництво інте-
ресів в судах, інших державних органах, 
складання документів процесуального 
характеру.

Крім того, інформуємо, що відповідно 
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26.06.2015 р. № 669-р «Про 
реалізацію пілотного проекту у сфері 
державної реєстрації актів цивільного 
стану» є можливість подати заяви у сфе-
рі державної реєстрації актів цивільного 
стану через мережу Інтернет за допомо-
гою веб-порталу «Звернення у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивільного ста-
ну» до усіх відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану України. 

Із запровадженням вказаного сервісу 
фізична особа має можливість, не вихо-
дячи з дому, офісу, подавати до відділів 
державної реєстрації актів цивільного 
стану заяви з питань державної реєстра-
ції актів цивільного стану через мережу 
Інтернет з використанням електронного 
цифрового підпису, а у разі його відсут-
ності надсилати звернення щодо форму-
вання таких заяв. 

При цьому можливо проведення необ-
хідних оплат з використанням платіжних 
систем, отримання консультацій праців-
ників відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану щодо надісланих заяв, 
а також здійснення попереднього запису 
на відвідування відділу державної реє-
страції актів цивільного стану у зручні 
для заявників день та час. 

Так, наведеною послугою з початку за-
провадження електронного сервісу ста-
ном на 1 грудня 2020 року скористалося 
505 706 громадян.

 Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.07.2019 р. № 691 «Про ре-
алізацію експериментального проекту 
щодо створення сприятливих умов для 
реалізації прав дитини» з січня 2020 року 
в Україні стартував експериментальний 
проєкт під назвою «єМалятко». 

«єМалятко» – перша в Україні комплек-
сна адміністративна послуга, при ство-
ренні якої застосовано принцип об’єд-
нання послуг за життєвою ситуацією. 

Лише на підставі однієї заяви батьки 
новонародженої дитини можуть отрима-
ти послуги в рамках комплексної послу-
ги «єМалятко»: 

* проведення державної реєстрації на-
родження; 

* реєстрація місця проживання дитини; 
* призначення державної допомоги при 

народженні дитини; 
* призначення допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях; 
* реєстрація дитини у Державному реє-

стрі фізичних осіб – платників податків; 
* визначення належності новонародже-

ної дитини до громадянства України;
* внесення інформації про новонарод-

жену дитину до Єдиного державного 
демографічного реєстру з присвоєнням 
унікального номера запису в ньому. 

Сьогодні таку послугу можна отрима-
ти за однією заявою не тільки у закладі 
охорони здоров’я, де народилась дитина, 
а також у відділах державної реєстрації 
актів цивільного стану, у центрах надан-
ня адміністративних послуг, які надають 

адміністративні послуги у сфері держав-
ної реєстрації актів цивільного стану. 
Крім того, на початку жовтня забезпе-
чено можливість надання цієї послуги в 
електронній формі через «Портал Дія» 
в усіх адміністративно-територіальних 
одиницях України.

За 9 місяців 2020 року в рамках експе-
риментального проєкту «єМалятко» було 
подано 25 899 заяв.

Також варто зазначити, що з 20 листо-
пада 2015 року запроваджено електро-
нний сервіс проставлення Міністерством 
юстиції України апостиля на офіційних 
документах, що видаються органами юс-
тиції та судами, а також на документах, 
що оформляються нотаріусами України 
за допомогою програмних засобів веден-
ня Електронного реєстру апостилів.

– Одним із напрямів діяльності Мініс-
терства є робота, спрямована на змен-
шення кількості неплатників аліментів. 
Які заходи вживаються для цього, в 
тому числі – з обмеження виїзду неплат-
ників за кордон тощо.

– Нині на виконанні в органах держав-
ної виконавчої служби перебуває понад 
513,2 тис. виконавчих документів про 
стягнення аліментів

З метою вдосконалення порядку приму-
сового виконання рішень про стягнення 
аліментів, запровадження нових засобів 
примусу до боржників, Верховною Ра-
дою України прийнято Закони України: 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо посилення захи-
сту права дитини на належне утримання 
шляхом вдосконалення порядку приму-
сового стягнення заборгованості зі спла-
ти аліментів» від 07.12.2017 р. та «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення економіч-
них передумов для посилення захисту 
права дитини на належне утримання» від 
03.07.2018 р.

Вказаними законами вдосконалено по-
рядок примусового виконання рішень 
про стягнення аліментів та запроваджено 
дієві засоби примусу до боржників. Зав-
дяки застосуванню до боржників захо-
дів примусу, стан виконання рішень про 
стягнення аліментів значно покращився. 

На сьогодні виконавці продовжують ак-
тивну кампанію по боротьбі з неплатни-
ками аліментів. Завдяки вжитим заходам 
станом на 06.11.2020 р. на користь дітей 
стягнуто 5,1 млн грн аліментів.

Якщо наявна заборгованість зі спла-
ти аліментів, сукупний розмір якої пе-
ревищує суму відповідних платежів за 
4 місяці (та 3 місяці – якщо аліменти 
сплачуються на утримання дитини з ін-
валідністю, тяжкохворої дитини) дер-
жавний виконавець виносить вмотивова-
ні постанови: 

• про встановлення тимчасового обме-
ження боржника у праві виїзду за межі 
України; 

• про встановлення тимчасового обме-
ження боржника у праві керування тран-
спортними засобами; 

• про встановлення тимчасового обме-
ження боржника у праві користування 
зброєю;

• про встановлення тимчасового обме-
ження боржника у праві полювання.

У разі наявності в діях боржника оз-
нак адміністративного правопорушення, 
передбаченого статтею 183-1 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення (несплата аліментів), державний 
виконавець складає протокол про адміні-
стративне правопорушення та надсилає 
його для розгляду до суду за місцезна-
ходженням органу державної виконавчої 
служби. 

Несплата аліментів на утримання дити-
ни, одного з подружжя, батьків або інших 
членів сім’ї, що призвела до виникнення 
заборгованості, сукупний розмір якої пе-
ревищує суму відповідних платежів за 6 
місяців з дня пред’явлення виконавчого 
документа до примусового виконання 

тягне за собою виконання суспільно ко-
рисних робіт на строк від 120 до 240 го-
дин. Повторне протягом року вчинення 
правопорушення тягне за собою вико-
нання суспільно корисних робіт на строк 
від 240 до 360 годин. 

Також до боржників застосовується 
такий не менш дієвий захід впливу, як 
накладання штрафів за наявності забор-
гованості зі сплати аліментів, сукупний 
розмір якої перевищує суму відповідних 
платежів за 1 рік (20% від суми забор-
гованості зі сплати аліментів), за 2 роки 
(30% від суми заборгованості зі сплати 
аліментів), за 3 роки (50% від суми забор-
гованості зі сплати аліментів). 

У подальшому постанова про накла-
дення штрафу у розмірі 20% виноситься 
виконавцем у разі збільшення розміру 
заборгованості боржника на суму, сукуп-
ний розмір якої перевищує суму відпо-
відних платежів за один рік.

При цьому, суми штрафів стягуються 
виконавцем з боржника після погашен-
ня заборгованості зі сплати аліментів у 
повному обсязі та перераховуються стя-
гувачу.

Необхідно звернути увагу, що в органах 
державної виконавчої служби перебува-
ють 111,8 тис. виконавчих документів, за 
якими ускладнено виконання рішень про 
стягнення аліментів (відсутність коштів 
та майна, на яке можливо звернути стяг-
нення, не працевлаштованість, амораль-
ний спосіб життя тощо). 

Єдиними засобами впливу на таких 
боржників є як кримінальна відпові-
дальність, так і застосування такого ад-
міністративного стягнення як суспільно 
корисні роботи, які полягають у виконан-
ні особою, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, оплачуваних робіт, 
вид яких та перелік об’єктів, на яких по-
рушники повинні виконувати ці роботи, 
визначає відповідний орган місцевого са-
моврядування.

За виконання суспільно корисних робіт 
порушнику нараховується плата за вико-
нану ним роботу, яка перераховується на 
відповідний рахунок органу державної 
виконавчої служби для подальшого по-
гашення заборгованості зі сплати алімен-
тів.

Міністерство юстиції продовжує робо-
ту над удосконаленням законодавства, 
спрямованого для забезпечення захисту 
прав дітей на належне утримання та по-
силення відповідальності боржника за 
невиконання рішення.

Так, нещодавно прийнято спільний 
наказ Міністерства юстиції України, 
Міністерства фінансів України, яким 
розширено перелік інформації стосовно 
боржників-фізичних осіб, що надається 
Державною податковою службою Укра-
їни на запити виконавців. На сьогодні 
здійснюються заходи щодо технічної ре-
алізації наказу.

Крім того, Міністерством юстиції Укра-
їни розроблено проєкт Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо примусового ви-
конання судових рішень і рішень інших 
органів», який 05.06.2020 року внесено 
Кабінетом Міністрів України на розгляд 
Верховної Ради України (реєстр. № 3609) 
(далі – проєкт Закону).

Метою і завданням проєкту Закону є 
комплексне врегулювання питань органі-
зації діяльності органів та осіб, які здій-
снюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів. 

Проєктом Закону України, серед іншо-
го, пропонується: 

1) удосконалити порядок нарахуван-
ня заборгованості за аліментами, якщо 
платником аліментів є фізична особа – 
підприємець, який перебуває на спроще-
ній системі оподаткування, або фізична 
особа, яка проводить незалежну профе-
сійну діяльність;

2) зрівняти повноваження державних та 
Продовження на стор. 12
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Продовження, початок на стор.11
та приватних виконавців під час виконання 
рішень про стягнення аліментів шляхом на-
дання приватним виконавцям повноважень 
власною постановою обмежувати деякі не-
майнові права боржника (право виїзду за межі 
України; право керувати транспортними за-
собами; право користуватись вогнепальною 
мисливською, пневматичною та охолощеною 
зброєю, пристроями вітчизняного виробни-
цтва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми власти-
востями метальними снарядами несмертель-
ної дії; право полювати), у разі наявності у 
боржника заборгованості зі сплати аліментів, 
сукупний розмір якої перевищує суму відпо-
відних платежів за чотири місяці (три місяця у 
випадках визначених абзацом шість частини 
дев’ятої статті 71 Закону України «Про вико-
навче провадження»); 

3) передбачити право виконавця виносити 
постанови щодо застосування до боржника 
приводу, якщо боржник без поважних причин 
не з’явився за викликом виконавця. 

На сьогодні у виконавця є лише право звер-
нутися до суду щодо застосування до боржни-
ка такого приводу (пункт 14 частини третьої 
статті 18 Закон України «Про виконавче про-
вадження»); 

4) удосконалити існуючий порядок застосу-
вання до боржників тимчасового обмеження 
у праві виїзду за межі України

– Великий суспільний резонанс викликали 
наміри Мінюсту щодо реформування слідчих 
ізоляторів та інших закладів системи вико-
нання покарань. Яка мета цих змін? 

– Реформування Державної криміналь-
но-виконавчої служби України здійснюється 
з метою створення гуманістичної системи ви-
конання покарань, що гарантуватиме безпеку 
суспільства та забезпечуватиме соціальне зці-
лення людини.

В Україні поступово змінюється філософія 
покарання злочинців і наближується до євро-
пейських стандартів – від покращення умов 
утримання до відбування покарання на про-
бації. 

Для створення повноцінної системи проба-
ції, здатної забезпечити баланс між безпекою 
суспільства, запобігання злочинам та запобі-
гання скоєнню злочинів/реабілітації правопо-
рушників прийнято розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2017 року 
№ 655-р «Про утворення державної установи 
«Центр пробації» щодо погодження з пропо-
зицією Міністерства юстиції про утворення з 
1 січня 2018 року державної установи «Центр 
пробації». Наказом Міністерства юстиції 
України від 28 грудня 2018 року № 4322/5 
утворено Державну установу «Центр проба-
ції» та затверджено Положення про неї. При-
йняття зазначених актів дозволило утворити 
єдину державну установу «Центр пробації» з 
підпорядкуванням їй уповноважених органів 
з питань пробації. 

Головне завдання пробації – не виправдати 
злочинця, а все-таки покарати цивілізовано. 
Зрозуміти, що саме підштовхнуло його до 
тих чи інших злочинів. Допомогти йому поз-
бавитися цієї причини. Тобто ресоціалізувати 
засудженого. 

Пробація є ефективнішою за позбавлення 
волі, адже зменшує вірогідність рецидиву. Як 
показує практика, місцеві громади все більше 
довіряють пробації – системі, спроможній 
зміцнити безпеку суспільства.  

Також Міністерством юстиції України здій-
снюються заходи щодо нормативного супро-
водження подальшого реформування пенітен-
ціарної системи України. 

У 2017 році на базі робочої групи Комітету 
Верховної Ради України з питань законодав-
чого забезпечення правоохоронної діяльності 
та Міністерства юстиції України по рефор-
муванню пенітенціарної системи розроблено 

проєкт Закону України «Про пенітенціарну 
систему» (зареєстрований в Верховній Раді 
України 24 листопада 2017 року за № 7337), 
яким пропонувалося оптимізувати структуру 
пенітенціарної системи, спростити управлін-
ня сукупністю її підрозділів, зробити її більш 
гнучкою, оперативною, дієвою, впровадити 
нові підходити до заохочення її персоналу, 
запровадити ефективне управління підприєм-
ствами установ виконання покарань, а також 
забезпечити реалізацію заходів, спрямованих 
на покращення умов відбування покарань та 
тримання під вартою засуджених та осіб, узя-
тих під варту. 

Зазначений законопроєкт було відкликано та 
знято з розгляду Верховної Ради України IX 
скликання на підставі частини першої статті 
95 та частини першої статті 105 Закону Украї-
ни «Про Регламент Верховної Ради України». 

 На сьогодні відповідно до пункту 670 Пла-
ну пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 9 вересня 2020 року № 1133-р 
(далі – План пріоритетних дій Уряду на 2020 
рік), оновлений проєкт Закону України «Про 
пенітенціарну систему» після актуалізації 
його положень проходить узгоджувальні про-
цедури із заінтересованими органами. 

Слід зазначити, що проєктом Закону Украї-
ни «Про Пенітенціарну систему» пропонуєть-
ся визначити, що у пенітенціарній системі діє 
Дисциплінарний статут, який затверджується 
законом. 

З цією метою Міністерством юстиції Укра-
їни розроблено проєкт Закону України «Про 
Дисциплінарний статут пенітенціарної сис-
теми», яким визначаються сутність службової 
дисципліни, обов’язки осіб рядового і началь-
ницького складу стосовно її дотримання, види 
заохочень та дисциплінарних стягнень, поря-
док і права керівників щодо їх застосування, 
а також порядок оскарження дисциплінарних 
стягнень. 

Нині зазначений законопроєкт проходить 
узгоджувальні процедури із заінтересовани-
ми органами згідно з вимогами Регламенту 
Кабінету Міністрів України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
18 липня 2007 року № 950 (далі – Регламент 
Кабінету Міністрів України). 

Крім того, з метою поновлення конститу-
ційних прав, свобод і законних інтересів осіб, 
щодо яких порушено законодавство України 
про кримінальну відповідальність, кримі-
нальне процесуальне, кримінально-виконав-
че законодавство України внаслідок зброй-
ної агресії, збройного конфлікту, тимчасової 
окупації території України, та врегулювання 
їх правового статусу відповідно до законо-
давчих актів України Міністерством юстиції 
України на базі робочої групи Комітету Вер-
ховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності та 
Міністерства юстиції України по реформу-
ванню пенітенціарної системи було розробле-
но проєкт Закону України «Про врегулювання 
правового статусу осіб, стосовно яких пору-
шено законодавство України про кримінальну 
відповідальність, кримінальне процесуальне, 
кримінально-виконавче законодавство Украї-
ни внаслідок збройної агресії, збройного кон-
флікту, тимчасової окупації території Украї-
ни» (реєстр. № 8560 від 05 липня 2018 року) 
(далі – проєкт Закону).  

Положення проєкту Закону визначали під-
стави, організацію заходів з врегулювання та 
особливості порядку набуття правового ста-
тусу осіб, щодо яких порушено законодавство 
України про кримінальну відповідальність, 
кримінальне процесуальне, кримінально-ви-
конавче законодавство України внаслідок 
збройної агресії, збройного конфлікту, тимча-
сової окупації території України. 

Проєкт Закону відкликано та знято з розгля-
ду Верховної Ради України IX скликання на 

підставі частини першої статті 95 та частини 
першої статті 105 Закону України «Про Регла-
мент Верховної Ради України». 

На сьогодні положення законопроєкту пе-
реглядаються з метою їх актуалізації. 

Також Міністерством юстиції України було 
підготовлено проєкт Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування засуджених до 
обмеження волі або позбавлення волі», який 
спрямовано на створення належних умов 
для організації залучення засуджених до об-
меження волі або позбавлення волі до праці 
та зменшення фінансового навантаження на 
фонд оплати праці установ виконання пока-
рань та підприємств Державної криміналь-
но-виконавчої служби України. 

Зазначеним законопроєктом пропонуєть-
ся внести зміни, зокрема, до Закону України 
«Про збір та облік єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня», відповідно до яких пропонується встано-
вити для підприємств, установ та організацій, 
інших юридичних осіб, утворених згідно з за-
конодавством, незалежно від форм власності, 
виду діяльності та господарювання, а також 
фізичних осіб – підприємців, що використову-
ють працю засуджених, нарахування єдиного 
соціального внеску на суму фактично нарахо-
ваної заробітної плати засуджених. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування засуджених до обмеження 
волі або позбавлення волі» було схвалено 
на засіданні Уряду 29 квітня 2020 року та 13 
травня 2020 року зареєстровано у Верховній 
Раді України (реєстр. № 3467). 

На виконання пункту 681 Плану пріоритет-
них дій Уряду на 2020 рік та з метою недопу-
щення порушення статті 3 Конвенції про за-
хист прав і основоположних свобод у зв’язку 
з примусовим годуванням заявників та з ме-
тою виконання рішень Європейського суду з 
прав людини у групі справ «Невмержицький 
проти України» Міністерством юстиції Укра-
їни було розроблено та надіслано на розгляд 
Уряду проєкти Законів України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо застосування до засуджених та осіб, які 
тримаються під вартою, заходів примусового 
годування» та «Про внесення змін до Кри-
мінального процесуального кодексу України 
щодо застосування до засуджених та осіб, які 
тримаються під вартою, заходів примусового 
годування». 

Прийняття цих проєктів Законів дозволить 
визначити правові підстави для затвердження 
порядку та видів примусового годування, а та-
кож умов тримання засуджених та осіб, узятих 
під варту, які відмовляються від прийняття їжі 
(оголошують про голодування), а також про-
цедури розгляду судами застосування до за-
значених осіб заходів примусового годування. 

4 листопада 2020 року зазначені законопро-
єкти були схвалені на засіданні Кабінету Міні-
стрів України. 

Варто зазначити, що відповідно до пункту 9 
розділу XV «Перехідні положення» Консти-
туції України прокуратура продовжує вико-
нувати відповідно до чинних законів функцію 
досудового розслідування до початку функці-
онування органів, яким законом будуть пере-
дані відповідні функції, а також функцію наг-
ляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, при 
застосуванні інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, – до набрання чинності 
законом про створення подвійної системи ре-
гулярних пенітенціарних інспекцій. 

Пунктом 677 Плану пріоритетних дій Уряду 
на 2020 рік передбачено розроблення та вне-
сення до Верховної Ради України законо-

проєкту «Про створення подвійної системи 
регулярних пенітенціарних інспекцій». 

З цією метою наказом Міністерства юстиції 
України від 15 вересня 2020 року № 3183/5 за-
тверджено персональний склад Міжвідомчої 
робочої групи з підготовки законопроєкту про 
створення подвійної системи регулярних пе-
нітенціарних інспекцій, до складу якої входять 
представники Міністерства внутрішніх справ 
України, Офісу Генерального прокурора, Мі-
ністерства оборони України, Міністерства 
соціальної політики України, Міністерства 
охорони здоров’я України та Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. 

На сьогодні здійснюється опрацювання за-
конопроєкту в Міжвідомчій робочій групі з 
підготовки законопроєкту про створення по-
двійної системи регулярних пенітенціарних 
інспекцій, створеної за ініціативи Міністер-
ства юстиції України. 

Після опрацювання проєкту Закону України 
«Про створення подвійної системи регуляр-
них пенітенціарних інспекцій» буде направле-
но на погодження до заінтересованих органів 
згідно з вимогами Регламенту Кабінету Міні-
стрів України. 

Крім того, на засіданні Уряду 27 грудня 2018 
року було прийнято постанову Кабінету Міні-
стрів України № 1150 «Про норми харчування 
осіб, які тримаються в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби, місцях тим-
часового тримання Державної прикордонної 
служби, ізоляторах тимчасового тримання, 
приймальниках-розподільниках для дітей та 
інших місцях тримання Національної поліції 
та спеціально відведених місцях для тимчасо-
вого тримання (ізоляторах тимчасового три-
мання) Служби безпеки» (далі – постанова), 
яка набирає чинності з 1 січня 2021 року. 

Постановою пропонується урізноманітнити 
асортимент та збільшити норми продуктів, які 
використовуються при організації харчування 
осіб, які тримаються в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби України, 
місцях тимчасового тримання Державної 
прикордонної служби України, ізоляторах 
тимчасового тримання, приймальниках-роз-
подільниках для дітей та інших місцях три-
мання Національної поліції та спеціально 
відведених місцях для тимчасового тримання 
(ізоляторах тимчасового тримання) Служби 
безпеки України, а також норми заміни про-
дуктів харчування таких осіб. 

У зв’язку з постійним недофінансуванням 
системи виконання покарань з метою забезпе-
чення належних побутових умов для осіб, узя-
тих під варту, у слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби України, еко-
номії державних коштів при проведенні по-
точних та капітальних ремонтів у зазначених 
установах, Міністерством юстиції України 
було підготовлено проєкт постанови Кабінету 
Міністрів України про запровадження експе-
риментального проєкту щодо платної послуги 
з надання поліпшених побутових умов та хар-
чування особам, узятим під варту, в слідчих 
ізоляторах Державної кримінально-виконав-
чої служби. 

22 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів 
України було прийнято постанову № 305 «Про 
запровадження експериментального проєкту 
щодо платної послуги з надання поліпшених 
побутових умов та харчування особам, узятим 
під варту, в слідчих ізоляторах Державної кри-
мінально-виконавчої служби» (далі – експе-
риментальний проєкт). У визначених слідчих 
ізоляторах виділені приміщення, які за своїм 
станом не потребують проведення капіталь-
них ремонтів та можуть використовуватися в 
межах експериментального проєкту...  

Продовження інтерв’ю
 у наступному номері
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Актуально

Продовження, початок на стор. 1
за принципом «єдиного вікна» щодо 
соціального і правового захисту вій-
ськовозобов’язаним, резервістам, 
ветеранам війни та військової служ-
би, пенсіонерам з-поміж військових 
Збройних сил України і членам їхніх 
сімей.

– Євгене Михайловичу, що саме пе-
редбачено для того, аби ця категорія 
громадян мала змогу вирішити свої 
нагальні питання?

– Ми намагаємося зробити процес 
отримання адміністративних послуг 
на сучасному якісному рівні, оскіль-
ки підтримка осіб, які мають або мали 
відношення до армії або інших сило-
вих структур у питаннях соціального 
і пенсійного забезпечення є одним із 
пріоритетів нашої роботи. Для цього 
на території Центру комплектування 
створено приймальню, а також ресеп-
шен. Усі двері робочих кабінетів про-
зорі – щоб відвідувачі бачили, хто чим 
займається. Там працюють посадовці, 
які допомагають громадянам, що звер-
таються за консультацією. На відміну 
від військкомату, Центр комплектуван-
ня значно збільшив кількість прийом-
них днів. Відтепер, працівники відді-
лу оформлення допомог приймають 
відвідувачів щоденно з 9:00 до 17:00. 
Це значно поліпшує якість обслугову-
вання відвідувачів і надає можливість 
уникнути великих черг, зберегти час. І 
практично всі питання можна виріши-
ти вже на цьому етапі. Також значно 
поліпшені умови прийому: нові примі-
щення обладнанні необхідною техні-
кою, проведено якісний ремонт тощо. 

Військовий рекрутинг: новий рівень 
системи комплектування війська

– У більшості громадян все ж таки 
при згадуванні слова «військкомат» 
виникають звичні  асоціації: призов, 
строковики, контрактна служба. 
Які зміні торкнулися цієї складової з 
переходом на новий формат роботи? 

– Звісно, сучасні завдання Центру по-
лягають у проведенні призовної кам-
панії, добору кандидатів на військову 
службу за контрактом та для проход-
ження служби у військовому резерві. 
Але є суттєва різниця між тим, що було 
раніше, і тим, що є зараз. Загалом ре-
формовано систему військового при-
зову громадян як на військову службу 
за контрактом, так і на строкову служ-
бу. Переглянуто штатну структуру 
– з’явився принципово новий відділ 
рекрутингу. Це, так би мовити, ноу-
хау Центру комплектування – рекру-
тингова робота, яка виводить систему 
комплектування війська на новий рі-
вень. Пошук кандидатів на військову 
службу полягає як в залученні медіа, 
так і в активній роботі рекрутерів, які 
80 відсотків своєї роботи приділяють 
спілкуванню з населенням у міських 
центрах зайнятості, на підприємствах, 
у навчальних закладах, інтернет-мере-
жах (веб-сайти з пошуку роботи).  Уяв-
лення про потенційного контрактника 
насамперед формується під час осо-
бистого спілкування й вивчення його 
морально-ділових якостей. І на цю 
роботу рекрутери витрачають більшу 
частину свого службового часу. Вар-
то зауважити, що це принесло помітні 
позитивні результати – кількісно-я-
кісні показники відбору кандидатів 
на службу за контрактом зросли май-
же вдвічі. До слова, рекрутерів легко 
відрізнити від звичайних військових, 
адже на відміну від колег, які носять 

польовий однострій, інструктори одяг-
нені в повсякденну військову форму 
нового зразка.

Строкова служба є основним джере-
лом військової підготовки громадян

– Контрактна армія – це, насам-
перед, висока якість та ефектив-
ність. Усі розуміють, що професій-
но підготовлений військовий зможе 
захистити країну у разі загрози. Але 
ж, все такі в Україні зберігається й 
строкова служба. Коли на вашу дум-
ку держава зможе від неї відмовити-
ся? 

–  Так, зараз у нас існує система змі-
шаного комплектування та у найближ-
чі роки вона буде збережена. Це пов’я-
зане з недосконалістю підготовки 
військового резерву, про що нещодав-
но говорив Міністр оборони України 
Андрій Таран у ході години запитань 
до Уряду. Строкова служба залиша-
ється  основним джерелом військової 
підготовки громадян. Разом з цим хочу 
підкреслити, що збереження системи 
призову не суперечить процесам про-
фесіоналізації армії. Оскільки «стро-
ковики» – це ще й головні кандидати 
для переходу на контрактну службу. 
У цивільному житті часто буває важ-
ко прийняти рішення про підписання 
контракту. Але якщо ти вже знаходи-
шся у Збройних силах, пройшов від-
повідне навчання, служив у реальній 
частині – ти побачив та міг оцінити те 
середовище, в якому можеш продов-
жувати власне життя і кар’єру. Багато 
людей приймають таке рішення вже 
після учбових центрів, побачивши по-
дальшу свою перспективу «при пого-
нах» у якості контрактника.

Гасло територіальної оборони «Захи-
стимо свій дім – захистимо Україну!» 

–  Але ж можливо поєднувати вій-
ськову службу та цивільну роботу. Я 
маю на увазі службу у резерві, напри-
клад у складі бригад територіальної 
оборони. Цій темі зараз приділяєть-
ся все більше уваги. Проект Закону 
«Про територіальну оборону Украї-
ни» Верховна Рада має ухвалити до 
кінця  2020 року. Які його особливос-
ті та яку роль у цьому грає Центр 
комплектування?

–  Завдання цього законодавчого акту 
— зробити тероборону дієвою. В ос-
нову буде покладена підготовка мо-
тивованого, забезпеченого населення, 
яке успішно виконуватиме завдання. 
Решта напрямів: система управління, 
підготовка, забезпечення накладають-
ся на визначених виконавців. Що сто-
сується військового резерву, то його 
складають звільнені військовослуж-
бовці, офіцери запасу та строковики, 
які відслужили. Проте укласти контр-
акт на проходження служби в резерві 
може кожен громадянин України, ві-
ком від 18 до 60 років, незалежно від 
статі. Чоловікам та жінкам, які не ма-
ють військового досвіду, пропонуєть-
ся спочатку розпочати службу у бри-
гаді територіальній обороні, пройти 
загальновійськову підготовку. В по-
дальшому у складі бригади залучатися 
до навчальних зборах з послідуючим 
укладанням відповідного контракту 
вже у військових частинах. Бригади те-
риторіальної оборони комплектуються 
як кадровими військовослужбовця-
ми так і резервістами, які складають 
основну чисельність і призивають-
ся через Центр комплектування на 
службу у разі необхідності. Резерві-
сти регулярно проходять підготовку на 

навчальних зборах, а решту часу ведуть 
звичайне цивільне життя. Суттєва пе-
ревага бригад тероборони в тому, що в 
разі можливих викликів вона у визна-
чений термін, у взаємодії з органами 
місцевої влади, стане на захист облад-
міністрації, стратегічних комунікацій, 
портів, залізничного вокзалу та інших 
важливих об’єктів. 

–  Так, ми всі пам’ятаємо, коли під 
час хвиль мобілізації проводили при-
зов військовозобов’язаних. Що зміни-
лося з того часу у питаннях обліку 
цієї категорії громадян для підви-
щення боєготовності війська?

–  Хочу відзначити, що у Територі-
альному центрі реформовано оборон-
но-мобілізаційний відділ, ведеться 
робота щодо військового обліку, бро-
нювання та впровадження Єдиного 
державного реєстру військовозобов’я-
заних (ЄДР). На сьогодні інформація 
про військовозобов’язаних зберіга-
ється письмово – в облікових картах. 
Зрозуміло, що це не дуже зручно, тим 
більше, інформація про багатьох з них 
не оновлювалася роками, а дані уточ-
нювалася лише тоді, коли, наприклад, 
призовник з’являвся до військкомату 
за повісткою. Саме для оновлення цієї 
інформації і створено електронний 
реєстр «Оберіг», який поповнювати-
меться регулярно і значно спростить 
роботу. Це, звісно, крок уперед.

–  Облік грає важливу роль й у Дер-
жавній міграційній службі України. 
До того ж у тісній співпраці з Цен-
трами комплектування ведеться 
спільна робота за цим напрямом. 
Розкажіть, яка саме?

– Районними та міськими Центрами 
комплектування у взаємодії із мігра-
ційною службою України проводиться 
ряд заходів щодо видачі посвідчення 
про приписку для громадян, які підля-
гають взяттю на військовий облік або 
вже перебувають на ньому для отри-
мання паспорту громадянина України, 
внесення змін у паспортні дані, для 
реєстрації місця проживання тощо. 
Це включає перевірку військово-облі-
кових документів або постановку на 
військовий облік у відповідний тери-
торіальний центр, якщо громадянин, 
наприклад, змінив місце проживання. 
Проблемним питанням залишаєть-
ся видача закордонних паспортів та 
документів на право виїзду за кор-
дон громадянам призовного віку, без 
відповідного узгодження з центрами 
комплектування. Але щоб зобов’язати 
міграційну службу України так роби-
ти, необхідно внести відповідні зміни 
до законодавства. Чи з’являться вони, 
час покаже. 

Одещина продовжує поповнювати 
військо контрактниками в умовах пан-
демії

–  Карантинні обмеження торкну-
лися всіх сфер нашого життя. У краї-
ну повернулися мігранти, які знаходи-
лися на заробітках в інших державах. 
Як ці фактори вплинули на роботу 
Центру комплектування?

–  Навіть в умовах карантину продов-
жується призов на військову службу за 
контрактом. Звісно, з деякими обмежен-
нями. Ретельніше відбувається вивчен-
ня та медичне обстеження призовного 
ресурсу області, враховуючи хвилю 
мігрантів, які повернулися до країни у 
зв’язку з пандемією. Безумовно, необ-
хідно виконувати планове завдання з 
кількості підписантів контракту, але не на 
шкоду якості. Кандидати мають відповідати 

необхідним критеріям не тільки за тра-
диційними нормами і вимогами: здо-
ров’я, наявність прописки (реєстрації), 
відсутність судимості, освіта. Важли-
вим фактором є такі якості майбутнього 
контрактника, як переконаність, небай-
дужість до українських національних 
цінностей, патріотизм. Бажано, щоб 
людина мала, окрім загального освіт-
нього мінімуму, спеціалізовану техніч-
ну, економічну, гуманітарну підготовку. 
Тільки в цьому випадку ми позбудемо-
ся присутності серед наших захисників 
значного відсотку так званих «заробіт-
чан».  З початку 2020 року на військову 
службу за контрактом відправлено по-
над 1500 одеситів. Нещодавно ми комп-
лектували одну з бригад Оперативного 
командування «Південь» для бойового 
злагодження й направлення у визначені 
місця для виконання завдань. Місцеве 
територіальне управління КЕЧ видало 
необхідні засоби захисту та дезінфек-
ційні засоби, а представники Військової 
служби правопорядку супроводжували 
контрактників до місця дислокації й 
стежили за тим, щоб усі дотримувалися 
правил карантину. Робота щодо призо-
ву на військову службу за контрактом 
у нас триває відповідно до планових 
завдань, поставлених Генеральним 
штабом та командуванням Сухопутних 
військ. Важливо, що нам завжди йдуть 
назустріч місцеві медичні заклади. Сло-
вом, Одещина продовжує поповнювати 
контрактниками лави Збройних сил 
України, бо виконання бойових завдань 
ніхто не скасовував і війна на сході на-
шої держави триває.

Вшановуємо пам’ять загиблих героїв 
Батьківщини

–  На жаль, війна триває. Наші захис-
ники виборюють мир, ризикуючи своїм 
власним життям. 

–  На превеликий жаль, коли ведуться 
бойові дії – не оминути людських втрат. 
Наш обов’язок – вшановувати пам’ять 
загиблих захисників. У нашому Цен-
трі комплектування приділяється увага 
увічненню пам’яті воїнів, які загинули, 
захищаючи Україну. Триває збір інфор-
мації про полеглих військових Одещи-
ни, із занесенням до Книги пам’яті. 
Відповідна інформація використовуєть-
ся для підготовки відео-інформаційних 
матеріалів із подальшим поширенням, 
у тому числі показу в Залі Пам’яті Мі-
ністерства оборони України. Також ми 
організовуємо відпочинок для членів 
сімей загиблих. Непоодинокі випадки 
організації відпочинку за кордоном. 
Такою можливістю скористалися вже 
понад 20 сімей. Торік у приміщенні Те-
риторіального центру, за сприяння ра-
йонних військових комісарів, відкрито 
пам’ятний знак воїнам Одещини, які 
загинули під час Антитерористичної 
операції, Операції об’єднаних сил, Дру-
гої світової війни, воєнних конфліктів 
на території інших держав, виконуючи 
свій службовий обов’язок. 

–  Незабаром, 6 грудня, в країні відзна-
чатимуть День Збройних сил України. 
На наших військових пoкладена свя-
щенна місія — бoрoнити рідну землю, 
забезпечувати мирне життя свого нарo-
ду. І вoни з честю викoнують її. При-
йміть наші вітання з нагоди професій-
ного свята, а також побажання. Надалі 
нагадуйте усьoму світові прo те, щo 
Україна у надійних руках.

–  Дякую Вам за змістовну розмову!

Інтерв’ю провів 
І. Супруновський
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Історія та люди

Анатолій Мисечко народився 3 лютого 
1965 року в с. Старий Любар Любарського 
району Житомирської області. Після закін-
чення середньої школи навчався в Любар-
ському СПТУ № 7. 

У 1983-1985 роках служив в лавах Радян-
ської армії. Службу проходив у місті Луга, 
під Ленінградом, а згодом у Молдові, у місті 
Бєльці. Під час служби мав справи із секрет-
ними топографічними картами, через які 
ознайомився з усіма куточками Одещини 
та сусідніх областей. З природою степово-
го краю безпосередньо в польових умовах 
влітку і взимку знайомився на полігонах біля 
смт Тарутине та на Широкому Лані. 

Після закінчення військової служби у 1985 
році працював у Любарській будівельній ор-
ганізації.

У 1987-1992 роках навчався на історично-
му факультеті Одеського державного (нині 
– національного) університету ім.  І.І. Меч-
никова. У перші студентські роки А.І. Ми-
сечко включився в громадське українське 
життя міста, став членом міського товариства 

«Південна громада», яке по суті продовжува-
ло справу «Просвіти».

У 1999 році захистив дисертацію «Укра-
їнський культурно-освітній рух на Півдні 
України (1900-1914)» на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук. Послі-
довник наукової школи професора А.Д. Ба-
чинського.

Основні напрямки наукової діяльності – 
культурно-просвітницький рух на Півдні 
України в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. та історія козацтва. Досліджував іс-
торію одеської «Просвіти», зв’язки україн-
ської діаспори з Одесою, історію відроджен-
ня українського козацтва в Одесі на початку 
ХХ ст., життя та діяльність визначних укра-
їнських діячів Одеси та краю другої полови-
ни ХІХ та ХХ ст. 

З початку 1990-х років плідно співпрацює 
з Одеською національною науковою бібліо-
текою. З 1996 року вів спецкурс «Українська 
діаспора» для студентів історичного факуль-
тету ОНУ ім. І.І. Мечникова, читав лекції та 
брав участь у загально бібліотечних заходах, 
присвячених історії Одеської «Просвіти» 
та одесько-українського клубу, товариства 
«Українська хата», участі українських діячів 
у революційному та культурному русі в Оде-
сі на початку ХХ ст. 

До 100-річчя з дня народження визначного 
українського політичного діяча, письменни-
ка і патріота, вихованця одеської «Просвіти» 
Юрія Липи у травні 2000 року в приміщенні 
портового клубу м. Іллічівська відбулася ор-
ганізована керівництвом місцевої «Просві-
ти» науково-практична конференція, в якій 
взяли участь провідні одеські науковці та 
дослідники його життєвого і творчого шля-
ху: Анатолій Мисечко, В’ячеслав Кушнір, 
Василь Барладяну-Бирладник, Надія Саль-
никова, Тетяна Ананченко, Сергій Боган і 

директор Благочинного фонду ім. Івана та 
Юрія Лип Галина Дольник. 

У 2015 році до 25-річчя його творчої діяль-
ності та 50-річчя від дня народження пра-
цівники ОННБ підготували бібліографічний 
покажчик «Анатолій Іванович Мисечко», 
презентації якого він з нетерпінням чекав…

У 2015 році до 25-річчя його творчої діяль-
ності та 50-річчя від дня народження відділ 
краєзнавства Одеської національної науко-
вої бібліотеки, з якою тривалий час тісно 
співпрацював історик, видав інформативний 
біобібліографічний покажчик «Анатолій Іва-
нович Мисечко», до якого увійшли ювіле-
йні статті колег, друзів та учнів. За оцінкою 
Олександра Музичка, кандидата історичних 
наук, доцента кафедри історії України ОНУ 
ім. І.І. Мечникова, автора аналітичного до-
слідження про життя і творчість свого ко-
леги: «Усі матеріали цього збірника яскраво 
засвідчують вагому, неординарну роль Ана-
толія Мисечка у науковому та громадському 
житті Одеси» (стаття «Анатолій Іванович 
Мисечко (1965-2017)», газета «Чорномор-
ські новини», 22.07.2017 р.). 

Анатолій Іванович часто виступав на радіо 
та телебаченні, на просвітницьких заходах. 
Його спадщина багата на газетні публікації, 
що відкривали до недавнього часу замовчу-
вані сторінки історичного минулого, істо-
ричні постаті (М. Комаров, М. Слабченко, В. 
Чехівський, Іван та Юрій Липи, В. Боровик 
та інші). Встановлення меморіальних табли-
чок і пам’ятників, найменування вулиць на 
честь українських осередків та діячів в Оде-
сі не обходилося без активної участі Анато-
лія Мисечка. Останньою науково-громад-
ською справою, в якій взяв участь історик, 
був рух «Одесі – 600». А. Мисечко виступив 
тут як послідовник поглядів одного із своїх 
соратників – Олександра Болдирєва про те, 

що вік Одеси слід рахувати від часу засну-
вання міста-фортеці Качибей. 

Основні свої наукові здобутки А. Мисечко 
продемонстрував у згадуваній вище канди-
датській дисертації «Український культур-
но-освітній рух на Півдні України (1900-
1914) та у збірнику праць «Український рух 
в Одесі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.». 

А. І. Мисечко був відзначений низкою гра-
мот та подяк від керівництва Одеського наці-
онального університету імені І.І. Мечникова, 
Одеської міської ради, ВУТ «Просвіта» іме-
ні Т. Шевченка, Іллічівського міського об’єд-
нання ВУТ «Просвіта», Одеської обласної 
організації Національної спілки художників 
України та ін.

У 2008 році був нагороджений медаллю 
«Будівничий України».

20 липня 2017 року після тривалої хвороби 
на п’ятдесят третьому році життя Анатолій 
Мисечко відійшов у вічність. Важко пере-
оцінити масштаб втрати, яку в особі одесь-
кого вченого зазнала українська історіогра-
фія…

Після смерті одеського історика-україніста 
родина передала в дарунок Одеській націо-
нальній науковій бібліотеці його книжкову 
колекцію у понад тисячу примірників. Ко-
лекція була презентована бібліотекою на ве-
чорі пам’яті історика 3 лютого 2018 року. В 
її основі – наукові видання: монографії, збір-
ники статей, матеріали конференцій, наукові 
дослідження, присвячені питанням україн-
ської історії та державотворення. 

Великий патріот України, шанований нау-
ковець Анатолій Мисечко в своїй професій-
ній діяльності робив усе від нього залежне, 
щоб історична правда поверталася до свого 
народу.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Географія
Північна Македоонія (мак. Северна Македонија, алб. 

Maqedonia e Veriut) – держава на Балканському півострові 
у Південно-Східній Європі. Отримала незалежність у 1991 
році як одна з держав-наступниць Югославії. Країна без ви-
ходу до моря, межує з Косово на північному заході, Сербі-
єю – на північному сході, Болгарією – на сході, Грецією – на 
півдні та Албанією – на заході. Складає приблизно третину 
більшого географічного та історичного регіону Македонія. 
Столиця та найбільше місто – Скоп’є, де проживає біля 
чверті (2,06 млн) мешканців країни. Більшість жителів – ет-
нічні македонці, які є південнослов’янським народом. Ал-
банці складають значну меншину, яка становить біля 25% 
населення. Також в країні мешкають турки, роми, серби, 
босняки та арумуни.

Історія
Історія регіону бере свій початок з античності, починаючи 

з Королівства Пеонії, імовірно, змішаної фрако-ілірійської 
форми правління. Наприкінці VI ст. до нашої ери терито-
рія була підпорядкована Перській Ахеменідській імперії, 
потім була включена до Македонського царства в IV ст. до 
н.е. Римляни завоювали регіон у II ст. до н.е. і зробили його 
частиною більшої провінції Македонія. Територія залиша-
лася частиною Візантійської імперії, однак, починаючи з VI 
ст., часто піддавалась рейдам та хвилям заселення слов’ян-
ськими племенами. Після багаторічних суперечок між Бул-
гарською, Візантійською та Сербською імперіями землі 
перебували під османським пануванням з середини XIV ст. 
до початку XX ст. Після Балканських воєн 1912-го та 1913 
років сучасна територія Північної Македонії потрапила під 
владу Сербії.

Під час Першої світової війни територією управляла Бол-
гарія, однак після її закінчення Македонія повернулася під 
владу Сербії у складі новоствореного Королівства сербів, 
хорватів і словенців. Пізніше, під час Другої світової війни, 
Македонією знову керувала Болгарія, а в 1945 році вона була 
включена до комуністичної Югославії, частиною якої зали-
шалася до мирного відокремлення в 1991 році. 

Політика
Македонія стала членом Організація Об’єднаних Націй у 

квітні 1993 року, але в результаті суперечки з Грецією щодо 
назви «Македонія» країна була прийнята під тимчасовою 
назвою Колишня югославська Республіка Македонія. У 
червні 2018 року Македонія та Греція вирішили суперечку 
угодою про те, що країна одержить назву Республіка Пів-
нічна Македонія. Дане перейменування набуло чинності у 
лютому 2019 року.

Унітарна парламентська конституційна республіка, Північ-
на Македонія є членом ООН, НАТО, Ради Європи, Світово-
го банку, ОБСЄ, CEFTA та СОТ. З 2005 року країна також є 

кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Це держава 
із середнім рівнем доходу, що пройшла значну економічну 
трансформацію з часів незалежності, перетворившись на 
відкриту економіку. Північна Македонія – країна, що роз-
вивається, займає 82-те місце в індексі людського розвитку 
і забезпечує своїм громадянам соціальне забезпечення, уні-
версальну систему охорони здоров’я та безкоштовну почат-
кову та середню освіту.

Українська громада
Українці Північної Македонії – одна з національних мен-

шин на території цієї країни, яка сформувалась під впливом 
історико-політичних причин. Більшість українців в Македонії 

– нащадки емігрантів з Російської та Австро-Угорської імпе-
рій, біженці на Балкани в результаті війни за незалежність 
1917-1921 рр., двох світових війн, більшовицьких репресій.

За результатами перепису населення 2002 року в Македонії 
мешкало понад 100 етнічних українців, проте реальна їхня 
кількість значно більша, оскільки не всі з них ідентифікува-
ли себе як українці під час державних переписів населення в 
соціалістичній Югославії а потім і в самостійній Македонії. 
Місцями компактного проживання етнічних українців у Ма-
кедонії є її столиця – м. Скоп’є, а також міста Бітола, Охрід, 
Ресен, Делчево.

У Північній Македонії офіційно зареєстровані дві україн-
ські організації: Спільнота македонсько-української дружби 
і співпраці та Спільнота українців в Республіці Македонія 
ім. Лесі Українки.

Більшість членів Спільноти македонсько-української 
дружби і співпраці – македонці, відомі діячі науки, культури 
і мистецтв, журналісти, представники ділових кіл.

На регулярній основі проводяться літературно-художні за-
ходи на честь дня народження Тараса Шевченка, пам’ятні 
заходи до річниці Чорнобильської трагедії, виставки укра-
їнського мистецтва, виставкового мистецтва і книжкових 
видань в Центральному музеї міста Скоп’є, презентації 
спільних експозицій витворів українських і македонських 
художників в столичному культурно-інформаційному цен-
трі, святкування Дня Незалежності України, а також про-
ведення виставок українського народного мистецтва в на-
вчальних закладах м. Скоп’є.

Нині керівником Спільноти українців в Республіці Маке-
донія ім. Лесі Українки є Іван Сидоренко, а заступниками 
Володимир Андрейченко та Віра Черний-Мешкова. Члена-
ми спільноти є біля 60 македонських громадян з числа ет-
нічних українців. Метою діяльності організації є підтримка 
зв’язків з історичною батьківщиною – Україною, збережен-
ня культурного спадку і співпраця в ознайомленні македон-
ської спільноти з українською культурою.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Анатолій Мисечко – історик, краєзнавець, громадський діяч, доцент 
кафедри історії України ОНУ ім. І.І. Мечникова

Українці в Північній Македонії
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Американський мільярдер Білл Гейтс вважає, що 
на нову пандемію людство може очікувати в най-
ближчому майбутньому: в кращому разі через 20 
років, в гіршому – в найближчі три роки.

Він сказав про це у своєму новому підкасті Bill 
Gates and Rashida Jones Ask Big Questions, який 
Гейтс підготував і провів спільно з актрисою Ра-
шидою Джонс.

«Основна причина, чому вона [нова пандемія] 
буде менш руйнівною, так це тому, що ми вже от-
римаємо досвід. Ми вже на той момент проведемо 
«ігри в пандемію» на зразок військових навчань і 
практично кожна країна буде реагувати так, як це 
робили Південна Корея або Австралія – коли на-
селення швидко тестується, люди ізолюються та 

й наші прилади для тестування стануть кращими. 
Вдруге ми вже не будемо настільки дурні», – сказав 
він.

Гостем підкасту став також головний інфекціо-
ніст США Ентоні Фаучі.

На питання Білла Гейтса, наскільки безпечно, на-
віть за умови вакцинації, проводити масові заходи 
і повертатися до нормального життя, Фаучі відпо-
вів, що людство буде повертатися до нормального 
життя поступово – в поєднанні з вакцинацією і по-
мірними обмежувальними заходами.

«Якби була вакцина з 99%-м показником ефек-
тивності, і 99% населення її отримали, то тоді все 
було б гаразд. Але такого не станеться... Якщо ми 
візьмемо, наприклад, вакцину з 75%-ю ефектив-
ністю і прищепимо нею 69% населення, то все 
одно залишається ще безліч людей, які можуть 
розносити вірус», – пояснив Фаучі.

Він також сказав, що сама по собі нинішня 
пандемія не закінчиться: «Нам треба усвідоми-
ти цей факт».

Визнавши, що у людей накопичилася втома від 
дотримання карантинних заходів, Фаучі закли-
кав усіх не здаватися і продовжувати дотриму-
ватися запобіжних заходів, тобто носити маски, 
часто мити руки і уникати місць скупчення лю-
дей.

intvua.com

«Імуномодулятори» можуть бути дієвими у разі серйозних захворю-
вань та порушень імунітету, але не здатні перемогти застуду чи допо-
могти одужати швидше, пояснює лікарка, імунологиня Марія Полозова.

Лікарі застерігають: чудодійні імуностимулятори існують тільки в ре-
кламі. Щодо зміцнення імунітету варто радитися з довіреними лікаря-
ми, наприклад сімейним лікарем або педіатром, які керуються принци-
пами доказової медицини.

«Більшість засобів-імуномодуляторів, які наразі є на українському 
фармацевтичному ринку, не мають доказової бази. У них низький рі-
вень безпеки, вони не перевірені дослідженнями, відсутні у міжнарод-
них протоколах лікування», — коментує Марія Полозова.

У дитини біологічно активні добавки можуть спричинити алергічну 
або токсичну реакцію. А індуктори інтерферону та інтерферони можуть 
підвищити ризик неадекватної роботи імунної системи, зокрема аутоі-
мунні та онкологічні захворювання.

Регулярні звички, як-от збалансоване й різноманітне харчування, фі-
зичні вправи, гігієна сну, режим навчання та відпочинку, можуть за-
безпечити потреби імунної системи та допомогти сформувати міцний 
імунітет.

Раніше Міністерство охорони здоров’я України застерігало від надмір-
ного та необґрунтованого призначення препаратів для лікування ГРВІ 
та грипу у дітей, зокрема інтерферонів та імуномодуляторів. У Центрі 
громадського здоров’я МОЗ звертають увагу, що досі немає доказів 
науковців, що рослинні препарати, які «підтримують імунітет» справ-
ді здатні зміцнювати імунну систему та  поліпшувати загальну імунну 
реакцію.

nashamama.com

Інгредієнти для приготування:
• Сало («генеральське» з м’ясним шаром) – 2 кг; 
• Оливки (без кісточки) – 100 г;  
• Волоські горіхи – 100 г; 
• Маринований зелений перець – 3-4 шт.; 
• Сухий Орегано – 1 упаковка; 
• Часник – 6 зубчиків;  
• Гірчиця (у зернах) – 4 ст. л.;
• Цибуля – 1 шт.  
• Петрушка – 1 пучок;  
• Рослинна олія – 150 мл; 
• Лимон (сік половини лимона) – ½ шт.; 
• Хліб (білий або французький багет) – 1 скорин-

ка; 
• Бальзамічний оцет – 3 ст. л.;  
• Сіль – за смаком.  
Оливки (100 г) і горіхи (100 г) викладіть на до-

шку і дрібно порубіть ножем. Перекладіть начинку 
в мисочку.

Сало (2 кг) розкладіть на поверхні шкіркою вниз. 
Натріть сало сіллю і рясно посипте орегано (зна-
добиться вся упаковка). Добре розітріть спеції по 
поверхні сала.

Рівномірно розкладіть начинку з оливок з горі-
хами на шматку сала, залишивши трохи місця по 
краях.

Три зубчики часнику розріжте навпіл і теж роз-
поділіть по поверхні сала. З часником рулет стане 
особливо ароматним.

Мариновані перці (3-4 шт.) викладіть цілими. 

Змастіть все 1 ст. л. гірчиці в зернах. Заверніть сало 
в рулет і акуратно перев’яжіть його кулінарною 
ниткою з усіх боків, щоб рулет не розпався.

Викладіть рулет у форму для запікання, попе-
редньо змащену невеликою кількістю оливкової 
олії. Додайте в форму зубчики часнику, що зали-
шилися, і цибулю, розрізану уздовж навпіл. Випі-
кайте рулет в духовці при температурі 190 градусів 
1,5 години.

Для соусу помийте пучок петрушки і видаліть 
стебла. Листя петрушки в пучку розріжте на кілька 
частин і покладіть в чашу блендера.

Додайте рослинну олію (150 мл), 2 зубчики час-
нику, скоринку хліба (приблизно 100 г), сік поло-
вини лимона і сіль. Перемішайте увесь вміст до 
однорідності.

Для другого соусу розігрійте сковороду і на не-
великому вогні протушкуйте 2-3 хвилини 3 ст. л. 
гірчиці в зернах з бальзамічним оцтом (3 ст. л.). 
Помішуйте соус, поки не випарується оцет.

Готовий рулет розріжте порційними шматочками 
і подавайте з двома видами соусу.

Для того, щоб прожити довше та 
зупинити процес старіння, потріб-
но дихати чистим киснем.

Про це свідчать результати до-
слідження вчених з Університету 
Тель-Авіва, опублікованого в жур-
налі Aging.

Вчені дійшли висновку, що пе-
ребування в гіпербаричній баро-
камері та вдихання чистого кисню 
може бути корисним для людини 
та вплинути на процес старіння 
нашого організму на клітинно-
му рівні. На цей процес, зокрема, 
впливає скорочення довжини тело-
мер – ділянок ДНК, розташованих 
на кінці хромосом, які виконують 

роль захисту ДНК.
Низка чинників прискорює ско-

рочення теломер, наприклад брак 
сну, ожиріння, куріння або недо-
статня фізична активність.

В експерименті брали участь 
35 здорових добровольців від 64 
років. Вони дихали киснем через 
маску в гіпербаричній барокамері 
90 хвилин протягом п’яти днів на 
тиждень три місяці. Завдяки цьому 
їх теломери виросли на 20%.

Нагадаємо, що вчені зі США і 
Південної Кореї розробили прото-
тип установки, здатної виробляти 
воду з повітря за невисокої воло-
гості.

Дослідники з Массачусетського 
технологічного інституту (MIT) 
три роки тому створили концеп-
цію системи, яка, використовую-
чи добові перепади температур, 
збирала вночі вологу на поверхні 
адсорбуючого матеріалу. Наступ-
ного дня, коли матеріал нагрівався 
сонячним світлом, вода виходила 
зі структури адсорбенту, конденсу-
ючись на нижній тіньовій стороні 
збірної пластини.

parlament.ua

Білл Гейтс застерігає: за кілька років 
прийде нова пандемія

Вчені довели, що чистий кисень 
продовжує життя

Спортивні новини
Українська Прем’єр Ліга Усик може провести бій за вакантний титул 

чемпіона світу
Ліга Чемпіонів

Динамо Київ – Барселона – 0:4 
Боруссія –  Шахтар – 4:0

Ліга Європи
АЕК – Зоря – 0:3

Промоутер Едді Хірн повідомив 
про те, що переможець бою між 
супертяжем Джо Джойсом (11-0, 10 
КО) і Даніелем Дюбуа (15-0, 14 КО) 
може зустрітися з Олександром 
Усиком (18-0, 13 КО) за вакантний 
титул чемпіона світу.

«Переможець цього поєдинку ста-
не чемпіоном Великої Британії і 
Європи. Думаю, що це приблизно 
відповідає їх нинішньому рівню. 
Вважаю, що вони обидва гідні зго-
дом стати претендентами на чем-
піонський титул. Але їм потрібно 
кілька перемог, щоб закріпити свій 
статус. Хоча переможець цілком 
може зустрітися з Олександром 

Усиком і поборотися за вакантний 
титул чемпіона світу», – наводить 
слова Хірна Tribuna.com, посилаю-
чись на ютуб-канал Boxing Social.

Нагадаємо, в своєму останньому 
поєдинку Усик одноголосним рі-
шенням суддів переміг Дерека Чі-
сору.

Цей бій став для Усика другим в 
королівському боксерському дивізі-
оні і першим за рік.

Поєдинок Джойс – Дюбуа відбу-
деться 28 листопада. Усик є обов’яз-
ковим претендентом на титул WBO, 
а Дюбуа – другий в рейтингу.

zn.ua

Лікарі розповіли, чому не можна 
втручатись в імунітет

Поркета
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МІГРАЦІЯ

–  Мама! Мама! Смотри! Что это 
такое у меня за спиной шуршит? 
– прибежала малышка. Глаза ее 
были огромными, полными удив-
ления и восхищения одновремен-
но. 
– А, это крылья, – устало отозва-
лась мама. 
- Правда? – обрадовалась девочка. 
– Я смогу летать? 
– Может быть. Надо сначала 
вырасти.
* 
– Мама! Я хочу учиться в художе-
ственной школе! – малышка по-
рхала и кружилась возле матери. 
- Хорошо, – ответила мама, доста-
вая две небольших цепи, – давай 
сначала ты закончишь началь-
ную школу, а там посмотрим. Дай 
мне сюда свои ножки, – и она при-
стегнула по одной толстой цепи на 
каждую лодыжку. 
– Ой, но с ними так тяжело летать, 
– немного огорчилась девочка. 
– Ничего. Иди, погуляй на улице. 
– Мама! А можно я пойду на кру-
жок танцев? У нас в школе сегод-
ня повесили объявление. 
– Хорошо, – мама достала две не-
большие гири, – только давай я 
сначала на новую работу устро-
юсь, чтобы тебе оплачивать все 
твои «хотелки». Ты пока учи то, 
что пригодится в жизни, мате-
матику, например. А по поводу 
твоих танцев и рисования можно 
и потом подумать. Давай сюда 

ножки, – и она пристегнула к 
каждой цепи по гире. 
– Мама, но я же так вообще не 
взлечу! И математика мне не нра-
вится, – расстроилась девочка. 
– Ничего страшного. У вас разве 
много кто в школе летает? 
– Нет, – тихо ответила малышка, 
– я видела только двух мальчиков 
и три девочки. У них нет ни цепей, 
ни гирь, как у всех. Только у од-
ной девочки веревочки на ногах.
– Наверное, родители их непра-
вильно воспитывают, – заявила 
мама. – Так и будут всю жизнь 
летать. 
– Мам, но я тоже хочу летать, – 
робко сказала девочка. 
– Иди сюда, – мама достала еще 
два грузика, – давай сюда ноги. 
– Что это? 
– Это – «Груз ответственности», 
который ты должна на себя брать, 
– объяснила мама, пристегивая 
утяжелитель к одной ноге. А это, 
– она начала возиться с другой но-
гой дочери, – «Груз общественного 
мнения». Очень нужная вещь. Без 
него ты будешь слишком выде-
ляться. 
– Мам, – тихо спросила девочка, 
опустив голову, – а если я не хочу?
 – Что не хочешь? 
– Не хочу это носить, оно мешает 
мне. Очень мешает. 
– Нельзя. Так надо. Так все дела-
ют.
 – А если не делать как все? 

– А если не делать как все, то так 
и будешь летать всю жизнь, все 
будут на тебя смотреть и пальцем 
показывать. 
– Почему? 
– Потому что есть вот это, – и мама 
тыкнула пальцем в два тяжелых 
груза, закрепленных на лодыжках 
у девочки. – Я же свои не снимаю, 
– она слегка топнула ногой, и цепи 
на ее ногах глухо звякнули. – И ты 
будешь носить. Разговор окончен. 
* 
– Мама! Мама! Смотри, что у 
меня там на спине? – малышка 
радостно припорхала к маме. 
– О! Это твои крылья, дорогая, – 
улыбнулась мама. 
– Здорово! Это значит – я буду ле-
тать? 
Мама не ответила. 
– А где же тогда твои? – спросила 
дочка, заглядывая за спину мате-
ри. Крыльев там не было. Только 
из-под домашней футболки вид-
нелись два небольших бугорка. 
Девочка неосознанно захотела до-
тронуться рукой, проверить, дей-
ствительно ли там нет крыльев, 
но мама мягко одернула ее. 
Женщина пристально посмотре-
ла на свою дочь. Как же похожа 
эта история. Она грустно опусти-
ла глаза. 
–  Ой, мам, а что за тяжелые шту-
ки у тебя на ногах? – малышка 
тоже посмотрела вниз, проследив 
за взглядом матери. – У меня тоже 
такие будут? – немного испуган-
но спросила она, и посмотрела на 
маму своими большими карими 
глазами такого мягкого чайного 
оттенка, по-детски чистыми, яр-
кими и еще полными надежд. 
У мамы что-то кольнуло в груди. 
Когда-то и у нее были такие же. 
Женщина молча встала и по-
дошла к большому старинному 
комоду, открыла верхний ящик 
и достала оттуда две увесистых 
цепи. В ящике еще лежали гири и 
два самых важных груза – все, что 

осталось от ее матери. Теперь это 
должно перейти к ее малышке. 
– Мама, это мне? – догадалась де-
вочка, и в ее глазах промелькнул 
ужас. 
Женщина крепко сжала цепи в 
руках. Она должна передать их 
дочери, как это сделала для нее ее 
мать, а для ее матери ее бабушка. 
Это передавалось из поколения в 
поколение. Обязанность – неизве-
стно откуда появившаяся и непо-
нятно почему так крепко закре-
пившаяся. Цепи реальности. Так 
их называли у них в семье, как 
она узнала позже. И сейчас на ней 
лежит ответственность. Она до-
лжна продолжить это дело. Она 
протянула руку к девочке. 
– Давай ты сначала… – мама зап-
нулась, в горле застрял ком. Это 
не ее слова. Она не хочет их про-
износить. Ей это говорила ее мать. 
Говорила просто потому, что так 
надо. Но кому надо? И сейчас она 
должна сказать это своей дочери. 
Зачем? 
– Что сначала? – нетерпеливо 
спросила малышка. 
– Давай ты сначала просто поле-
таешь.
– Правда? – обрадовалась девоч-
ка. 
– Да, – улыбнулась мама, – а ког-
да захочешь рисовать или танце-
вать, я тебе обязательно помогу. 
– Спасибо, мамочка! – бросилась 
девочка на шею матери. – Ты са-
мая лучшая! – и улетела играть 
на улицу. 
Женщина посмотрела вслед 
малышке. На душе почему-то 
стало так светло, а по телу ра-
стеклась невероятная легкость. 
Странно. Она, наверное, уже и не 
вспомнит, когда испытывала что-
то подобное. Спина резко и сильно 
зачесалась, а потом послышался 
такой знакомый шорох. Женщина 
посмотрела на свои ноги. Она па-
рила в воздухе, а на полу мертвым 
грузом остались лежать ее цепи…

– А мне Толик сказал, что я мерзко рисую, и что  моими рисунками надо 
топить печку, – плачет Ванька, девятилетний сын  моей подруги, на 
чьи удивительные работы я могу смотреть долго и  часто...
– Раз плачешь, стало быть, будешь топить? – спокойно спрашиваю я.
– У нас нет печки, но я их порву, все порву, – тихо шепчет мальчик.
– Имеешь право. Я не знала просто, что ты рисуешь для того, чтобы  
нравиться Толику. Думала, что ты счастлив, когда смешиваешь свои 
краски,  ищешь сюжеты, проводишь долгое время в студии...
– Я счастлив! Очень счастлив! – вскидывается Ванька, вытаращив на 
меня большие умные глаза.
– Тогда запомни раз и навсегда, что жизнь состоит из тех, кто 
счастлив,  когда что-то создает, и из тех, кто счастлив, когда разруша-
ет созданное  другими...
 Тебя ждет впереди очень много «толиков», которые будут  стараться 
разрушить все, что ты создал, или навсегда отбить у тебя охоту  де-
лать хоть что-то...
 И если ты будешь помогать им, послушно уничтожая все, что им не 
понравилось, ты ничего не достигнешь...
 Ты будешь пожизненно обслуживать этих «толиков», каждый из ко-
торых  точно знает, как надо рисовать, но ничего не нарисовал... Знает, 
как  писать, но ничего не написал... Знает, как лечить, учить, побеж-
дать на  Олимпиаде, и даже управлять государством... но ничего этого 
не делает в  реальности...
– Почему? – Ванькины слезы высохли.
– Потому  что не умеют, – улыбаюсь я, – а те, которые умеют, знают, 
какой это труд, и  ни за что не станут критиковать с такой злостью.  
Могут сказать, что им не близко или непонятно, но вот что надо 

сжечь – нет...
– Я не буду жечь, Лиля...
– Верю. Продолжай, даже если «толики» будут дружно тебя останав-
ливать...
Дивные Ванькины картины продолжают свою жизнь, чему я очень 
рада...
И буду рада гораздо больше, если уберегу еще чье-либо творчество от  
вездесущих «толиков», часто маскирующих свои эмоциональные помои, 
щедро  выливаемые ими на чужие головы, плесневой фразой «это мое 
мнение»...
Мнение не уничтожает, не унижает, не обесценивает, не выносит 
вердиктов там, где нет экспертного уровня, друзья мои... И уж точно 
не указывает, что делать с пришедшимся не по душе... Оно принимает 
или не принимает то, что видит... Так что в шею всех «толиков». 

Лилия Град

ГОРОСКОП
на ГРУДЕНЬ 2020 року

Лев. Левам підготуватися до зими допомо-
же зміна гардеробу. Нові красиві речі будуть 
не тільки зігрівати, але й дарувати гарний 
настрій. Крім того, представникам цього 
Знаку варто поміняти імідж. Завдяки цьому 
вдасться повірити в себе і з легкістю подо-
лати дрібні негаразди.

Діва. Для трудоголіків Дів зміна сезону може 
пройти непомітно. Можливо, ви не встигнете 
озирнутися, як і свято на носі. Астрологи реко-
мендують відволіктися від роботи і зайнятися ви-
бором подарунків, прикрас, складанням святко-
вого меню. Ця пауза у трудових буднях допоможе 
відпочити і набратися сил перед новим ривком.

Скорпіон. Скорпіони ризикують впасти 
в ностальгію через спогади про теплі літні 
днинки. Астрологи радять не захоплюватися, 
інакше контраст думок і картинки за вікном 
може навіяти на вас нудьгу. Створіть навколо 
себе літній настрій. 

Стрілець.Стрільцям підготуватися до зими до-
поможуть позитивні установки. Завдяки гарному 
настрою з’явиться стимул активно прагнути до-
бробуту і з легкістю долати перешкоди на шляху 
до щастя. Гарний настрій буде найважливішим 
супутником успіху, тому Стрільцям не можна 
піддаватися ані нудьзі, ані негативним емоціям.

Козеріг. Ви ризикуєте до зими розгубити весь 
запал, що загрожує втратою сил і працездатності. 
Заздалегідь подумайте про джерела щастя 
і натхнення, щоб не зациклюватися у важкі 
хвилини на невдачах. Щоб уберегтися від 
знесилення, займіться спортом з помірними 
навантаженнями .

Водолій. Оптимістичним Водоліям не складе 
труднощів перейти в зимовий період, проте 
для того, щоб взимку удача не відвернулася, 
їм варто зайнятися відновленням внутрішньої 
гармонії. Завершення року завжди загрожує 
зривами через накопичену негативну енерге-
тику, і її потрібно позбавлятися.

Риби. Ви ризикуєте захандрити, але рішення 
може бути дуже простим: займіться ділом, а 
краще кількома, щоб не залишалося часу на 
страждання і самокопання. Рибам, які зайняті 
якоюсь справою будуть не страшні проблеми, 
адже палаючі очі і бажання досягти мети пе-
рекриють будь-які негативні емоції.

Овен. Цьому знакові доведеться непро-
сто. Змінюватиметься настрій, з’явиться 
дратівливість через дрібниці, відчуватиметься 
сонливість і небажання братися за справи. Щоб 
виправити становище, потрібно налаштуватися 
на святкування Нового року. Згадайте, як добре 
проводити час у колі близьких людей.

Телець. Тельцям підготуватися до зими допо-
можуть позитивні установки, які не дозволять 
їм оступитися і зупинитися за крок до досяг-
нення мети. Перехід від осені до зими пройде 
благополучно, якщо припинити або звести до 
мінімуму спілкування з токсичними людьми. 

Близнюки. Вам допоможе відпочинок і пере-
завантаження, щоб налаштуватися на зимо-
вий час. Тільки за такої умови ви зможете 
успішно завершити 2020 рік і відправитися 
назустріч новим звершенням. Причому 
імпровізований відпочинок можна влаштува-
ти, не виходячи з дому. 

Рак.Довгими зимовими вечорами насолод-
жуйтеся зігріваючими напоями, приємне 
проведення часу наповніть сенсом у на-
ступному місяці, і жодна хандра холодного 
часу року вас не візьме. Астрологи кажуть, 
що добре буде влаштувати посиденьки в 
компанії старих друзів.

Ваги. Без втрат перейти від осені до зими допо-
може тренування самовладання. На межі сезонів 
підвищується імпульсивність, яка буде заважа-
ти втіленню в життя сміливих планів. Вміння 
швидко приводити почуття до гармонії стане для 
Терезів супутником успіху та допоможе уникну-
ти непотрібних конфліктів.

Крылья

Штрихи жизни


