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Закриття кордонів, припинення транспортного сполучення між країнами та інші 
заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, з одного боку, знизили 
кількість злочинів у сфері нелегальної міграції чи торгівлі людьми за кордон.

Початок, продовження на стор. 10

Розпорядженням Кабінета Міністрів 
України від 28 жовтня 2020 р. № 1336-р, 
Івана Володимировича Двойленка при-
значено заступником Голови Державної 
міграційної служби України.

 Редакційна колегія газети «Міграція» 
вітає Івана Володимировича Двойленка з 
призначенням.

Бажаємо Вам міцного здоров`я, миру, 
злагоди та нових успіхів в розбудові 

Державної міграційної служби України!

Президент Володимир Зеленський наголошує, що попри виклики, з якими нині 
зіткнулася Україна через епідемію COVID-19, досягнення миру на Донбасі та део-
купація Автономної Республіки Крим були й будуть для нього головними пріорите-
тами.

«Пункт, який не був першим, але є найголовнішим для мене і, я переконаний, для 
вас і для всіх українців – це завершення війни на Донбасі, настання миру, повер-
нення наших людей, повернення наших територій», – заявив Глава держави під час 
проголошення послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище 
України...

president.gov.ua

Міграційна служба є одним з тих дер-
жавних органів, які безпосередньо впли-
вають на реалізацію виборчого права 
громадян, оскільки отримати виборчий 
бюлетень під час місцевих виборів мож-
ливо лише у тому випадку, коли у ви-
борця є паспорт громадянина України 
або тимчасове посвідчення громадянина 
України (для осіб, недавно прийнятих до 
громадянства України).

Саме тому всі зусилля міграційної служ-
би напередодні виборів було направлено 
на те, щоб громадяни могли вчасно отри-
мати оформлені паспортні документи та 
проголосувати.

З цією метою напередодні виборів та 
безпосередньо у день голосування мігра-
ційна служба організувала чергування 
працівників ДМС – вони забезпечували 
видачу вже персоналізованих і доставле-
них до територіальних органів та підроз-
ділів ДМС ID-карток.

У черговому режимі видача паспортів 
громадянина України здійснювалася та-
кож у центрах надання адміністративних 
послуг та центрах обслуговування гро-
мадян «Паспортний сервіс», які, незва-
жаючи на вихідний день, відгукнулися 
на пропозицію ДМС щодо організації 
роботи з видачі паспортів у день виборів.

Як результат – 13 679 ID-карток було 
видано виборцям впродовж 23-25 жовт-
ня по всій Україні.

Важливу роль у цьому процесі відіграла 
налагоджена співпраця з нашими парт-
нерами –  Поліграфічним комбінатом 
«Україна», Державним підприємством 
«Українські спеціальні системи» та Дер-
жавним підприємством спеціального 

зв’язку, які також працювали в посилено-
му режимі, зокрема – по виготовленню і 
доставці паспортів до підрозділів ДМС.

Також керівництво ДМС та працівники 
нашого відомства неодноразово брали 
участь у нарадах та інших заходах, під 
час яких вирішувалось і безліч інших 
питань, пов’язаних з організацією прове-
дення виборів: взаємодія з правоохорон-
ними органами; співпраця з органами 
ведення Державного реєстру виборців 
щодо уточнення персональних даних 
громадян, які містяться в Реєстрі вибор-
ців тощо.

Можу запевнити, що міграційна служба 
зробила усе можливе, аби кожен грома-
дянин України зміг реалізувати своє пра-
во голосування на місцевих виборах 25 
жовтня 2020 року.

Наразі вибори позаду, і дуже хочеться, 
щоб їх результатом стало процвітання 
нашої України.

Максим Соколюк,
 Голова ДМСУ

14 жовтня 2020 року – День захисника України 28 жовтня 2020 року – 76-та річниця вигнання з України нацистських загарбників 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Дозвольте нагадати вам, що триває передплатна кампанія на газету «Міграція» на 2021 рік.
Ви можете передплатити її у зручний для вас час у будь-якому відділенні АТ «УКРПОШТИ». НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89611

Новий крок до формуван-
ня спільної міграційної 

політики ЄС
Спортивні новиниБлагодійна допомога

Заступник Міністра 
розвитку громад і 
території України 

Наталія Хоцянівська...

Голова Національної поліції Ігор Клименко: 
«Кількість нелегальних мігрантів скоротилася вдвічі»

І. В. Двойленка призначено заступником Голови Державної 
міграційної служби України

Глава держави: «Мир на Донбасі та деокупація 
Криму – мої ключові пріоритети»

20 жовтня було оприлюднено послання Президента України до ВРУ.

На 30 жовтня 2020 року 99,4 % ДВК завершили 
підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 
25 жовтня 2020 року.

Максим Соколюк: «Майже 13,7 тис. ID-карток видано 
напередодні та у день голосування на місцевих виборах»
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У Міністерстві розвитку громад та територій України

Про створення ринкових умов у сфері 
житлово-комунального господарства го-
ворять не перший рік. Прозоре форму-
вання тарифів, зрозумілий перелік прав 
і обов’язків, можливість для споживача 
самому обирати форму договору – все це 
покликане підвищити якість обслуговуван-
ня, зберегти чимало нервів і навіть грошей. 
Засади нових стосунків між споживачами і 
надавачами послуг у цій сфері закладено в 
Законах України «Про житлово-комуналь-
ні послуги» і «Про комерційний облік те-
плової енергії та водопостачання». Проте 
у зв’язку із пандемією COVID-19 деякі по-
ложення законів набудуть чинності через 
5 місяців після завершення заходів щодо 
запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної хвороби.

– Наталіє Володимирівно, чи вплинув 
карантин на стан підприємств галузі 
і на стан розрахунків за спожиті кому-
нальні послуги? 

– У цілому можна констатувати, що сут-
тєвого негативного впливу не сталося. 
Якщо на початку пандемії в ЗМІ лунали 
песимістичні прогнози: мовляв, спожива-
чі перестануть оплачувати, то сьогодні ми 
відзначаємо, що в цілому розрахунки ви-
конуються непогано. Станом на 1 вересня 
цього року рівень розрахунків склав 102%. 
Торік за такий же період цей показник не 
досягав 100%. А розрахунки за централі-
зоване опалення та гарячу воду з початку 
року склали 113%, з урахуванням погашен-
ня боргів за минулі періоди.

Якщо говорити про галузь у цілому, то на-
віть за відсутності підтримки і необхідно-
го фінансового ресурсу вона працює, і тут 
варто віддати належне органам місцевого 
самоврядування, які в переважній біль-
шості є власниками підприємств у сфері 
тепло- і водопостачання. І саме місцева 
влада надає ресурси, наприклад, щоб вчас-
но розпочався опалювальний сезон. Навіть  
незважаючи на те, що підприємства несуть 
додаткове навантаження у вигляді дезін-
фекції, інших заходів із безпеки. І незважа-
ючи на те, що тарифи заморожені протягом 
останніх двох років. 

– Якщо дивитися на статистику опла-
ти, то в одних регіонах показники вищі, 
в інших – нижчі. Від чого це залежить? 

– Помилково було би стверджувати, ні-
бито все залежить від платоспроможності 
населення. Населення в більшості випадків 
розраховується сумлінно. Тут мають зна-
чення організаційні заходи самого надавача 
послуг і, відповідно, зусилля органу місце-
вого самоврядування. Наприклад, 16 регі-
онів продемонстрували рівень розрахунків 
понад 100%. Це досить значна частина, яка 
охоплює області в різних частинах Укра-
їни: Черкаську, Сумську, Миколаївську, 
Чернівецьку, Полтавську та інші. 

І хоча населення здебільшого своєчас-
но оплачує поточні рахунки, зберігається 
значна заборгованість за попередні роки: 
на 1 вересня 2020 року ця сума становила 
28,7 мільярда гривень, що на 1,8 мільярда 
гривень менше, ніж на початок цього року. 

Це означає, що на дану суму не проведено 
заміну мереж, не замінено обладнання на 
сучасніше, енергоощадне. Це ті кошти, які 
могли би бути спрямовані на підвищення 
якості комунальної послуги. 

Найбільше заборгували споживачі у Ки-
єві – понад 6 мільярдів гривень. При цьо-
му, за даними Держстату, саме в столиці 
найвища в Україні середня зарплата – 16 
795 гривень (за серпень 2020 року). У той 
же час у Чернівецькій області, приміром, 
середня заробітна плата була майже вдві-
чі нижчою за столичну – 8 996 гривень, а 
заборгованість населення за житлово-ко-
мунальні послуги там одна з найнижчих в 
Україні. 

– Чи аналізували ви, хто саме не спла-
чує за «комуналку»?

– Можу впевнено сказати, що за держав-
ної підтримки у вигляді пільг і субсидій ма-
лозабезпечені верстви населення в більшо-
сті оплачують комунальні послуги. Навіть 
незважаючи на те, що це безготівкова фор-
ма, субсидіанти розраховуються сумлінно, 
тому що є норми: якщо ви протягом трьох 
місяців маєте заборгованість по оплаті, то 
вас позбавлять субсидії.

Проблема саме зі споживачами, які не по-
трапляють до категорії субсидіантів. Їхні 
доходи значно вищі, вони здатні проводи-
ти розрахунки, але здебільшого нехтують 
своїм обов’язком. Коли ми проаналізували 
топ-20 будинків у Києві, які мають най-
більшу заборгованість за водопостачання, 
то виявилося, що це не старий житловий 
фонд, а новобудови. Заборгованість по 
деяких квартирах перевищує 10-14 тисяч 
гривень. Це ж за який період треба забор-
гувати, якщо середній платіж за водопо-
стачання в місті становить 147 гривень? З 
моменту, відколи ці споживачі стали влас-
никами помешкання. 

– Які важелі впливу на тих, хто рока-
ми не сплачує за житлово-комунальні 
послуги? 

– Законодавство дає можливість обме-
жувати споживачів і призупиняти надання 
послуг тим, хто має заборгованість. Але 
на період карантину або обмежувальних 
заходів, пов’язаних із поширенням корона-
вірусної хвороби, та протягом 30 днів з дня 
його скасування забороняється стягнення 
неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасну 
оплату житлово-комунальних послуг, при-
пинення надання послуг громадянам у разі 
неоплати, примусове виселення з житла та 
примусове стягнення житла під час вико-
нання рішень судів, примусове виселення 
громадян за несвоєчасну оплату житло-
во-комунальних послуг із державного, гро-
мадського та соціального житла. 

Ми вважаємо, що потрібен новий ме-
ханізм, який би допоміг споживачам роз-
рахуватися з багаторічними боргами, а 
комунальним підприємствам – отримати 
кошти. У Верховній Раді зареєстровано 
законопроєкт № 3613 про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдоскона-
лення порядку погашення заборгованості 
споживачів з оплати житлово-комунальних 
послуг. Відповідно до цього документа, 
споживачі, які мають заборгованість ста-
ном на 1 жовтня 2020 року, повинні про-
тягом місяця укласти з надавачами послуг 
договори реструктуризації на термін до 5 
років. І навіть якщо у вас недостатньо заде-
кларованого доходу, щоб розплатитися за 
борги, ви можете укласти додаткову угоду 
на більш тривалий термін. 

Це ключовий момент законопроєкту, він 
спрямований на побудову цивілізованих 
стосунків між надавачем послуг і боржни-
ком. Звичайно, якщо сторона нехтує своїм 
обов’язком із реструктуризації, надавач 
послуг звернеться до суду, щоб у судово-
му порядку визнати таку заборгованість. І 
тоді на боржника можуть чекати вже більш 
неприємні сюрпризи: наприклад, заборона 
на виїзд за кордон чи обмеження на право 

керувати транспортним засобом. 
Що важливо, законопроєкт передбачає, 

що обидві сторони – і боржник, і надавач 
послуг – звільняються від навантаження у 
вигляді судового збору. Судовий збір сьо-
годні є наріжним каменем, який перешкод-
жає роботі зі стягнення заборгованості. Бо 
до тієї суми, яку винен споживач, додатково 
ще покладаються фінансові навантаження 
у вигляді сплати судового збору. І підпри-
ємство теж мусить знайти обігові кошти, 
щоб розпочати ці процедури.

– За вашими прогнозами, яку частку 
застарілих боргів вдасться реструкту-
ризувати таким чином? 

– Ми очікуємо, що до 90 відсотків такої 
заборгованості може бути погашено. Реш-
та 10 відсотків – це складна заборгованість. 
Як правило, це домогосподарства, де офі-
ційно не працюють чоловік чи дружина, 
де є малолітні діти і тривалий час родина 
не проводить розрахунки. Свого часу вони 
не звернулися за отриманням субсидії, бо 
не змогли довести свої доходи. Суд може 
навіть прийняти рішення про стягнення 
заборгованості, але коли доходить до вико-
навчого провадження, його неможливо ре-
алізувати. Тому тут треба використовувати 
інші шляхи. 

– Можливо, ви думали і про стимули 
для сумлінних платників? 

– Не думали і вважаю, це не зовсім корек-
тно – хоча свого часу в деяких містах були 
«акції», коли за своєчасну оплату давали 
знижку на оплату. Але будь-яка продук-
ція має певну вартість. І додаткова знижка 
може надаватися або за рахунок обігових 
коштів самого підприємства, або за раху-
нок споживача. Тут повинні бути чесні сто-
сунки: ми отримуємо послуги – ми прово-
димо за них оплату.

– У редакційній пошті традиційно 
значну частку звернень займають скар-
ги на відсутність чи низьку якість води, 
тепла, на аварії в мережах, на затоплені 
підвали і неприбрані під’їзди… Хто і як 
контролює якість житлово-комуналь-
них послуг? Куди звертатися спожива-
чу? 

– Як не прикро, але житлово-комунальна 
галузь протягом багатьох років залиша-
ється абсолютно безконтрольною. Немає 
інституцій, які би опікувалися контролем у 
цій сфері.

Держпродспоживслужба може реагувати 
лише за заявою споживача. До того ж ця 
служба чисельно обмежена і проводити 
широкомасштабні перевірки фізично не в 
змозі. Тому Мінрегіон підтримує ідею про 
створення контролюючого органу в цій га-
лузі. 

У рамках децентралізації формування і 
встановлення тарифів відбуватиметься ор-
ганами місцевого самоврядування. Тому 
доречно запровадити контроль за всіма 
суб’єктами в цій галузі. Як за надавачами 
послуг, так і за органами місцевого само-
врядування, які встановлюють тарифи.

Ми маємо забезпечити такі взаємовід-
носини в цій галузі, щоб це приводило до 
зниження тарифів, або принаймні не до 
їхнього підвищення. Якщо існує ринок 
електропостачання, газопостачання, то 
має бути і ринок тепла. Тепло необов’яз-
ково виробляти з дорогої сировини. У 2018 
році висока вартість газу спонукала деякі 
підприємства виробляти теплову енергію, 
крім як із газу, ще і з альтернативних дже-
рел. І Мінрегіон має амбітні плани, щоб на-
ступного року ми до цього прийшли. 

– Чи існують державні програми для 
впровадження енергоощадних техноло-
гій у будинках?

– Вже третій рік в Україні працює Фонд 
енергоефективності, який компенсує до-
могосподарствам 70% витрат на заходи 
з енергозбереження. І хоча задуми гарні, 
а програма закладена ефективна, сьогод-
ні я маю всі підстави «кинути камінь» у 

бік органів місцевого самоврядування. У 
міжопалювальний період вони виявили 
велику інертність: у фонді сьогодні понад 
2,5 мільярда гривень, і вони не використа-
ні, навіть заявки на таку суму не подані. 
Тут повинна включитися місцева влада, 
щоб донести інформацію до співвласників 
житла, щоб вони подавали заявки і ставали 
учасниками фонду.

– Чи виконується на місцях програма 
обладнання усіх багатоквартирних бу-
динків приладами обліку? 

– На жаль, тут закон про комерційний об-
лік не спрацював через фінансову неспро-
можність підприємств. Законодавець пе-
редбачив встановлення 100% будинкових 
приладів обліку, вартість яких споживачі 
мали би відшкодовувати протягом 5 років. 
Усе це було би непогано, якби у підпри-
ємств були обігові кошти, які вони могли би 
спрямувати на ці заходи. Сьогодні для того, 
щоб усі будинки були обладнані тепловими 
лічильниками, лічильниками гарячої і хо-
лодної води, в цілому в Україні необхідно 
близько 5 мільярдів гривень. І це головна 
перешкода. Лише незначна кількість міст 
встановила лічильники, і відшкодування 
проводять споживачі.

– Які кроки необхідно зробити для пере-
ходу до нової моделі договірних відносин 
між споживачем і надавачем послуг? 

– У Верховній Раді наразі на розгляді пе-
ребуває проект Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо 
врегулювання окремих питань у сфері на-
дання житлово-комунальних послуг» № 
2458. У разі прийняття він дозволить укла-
дати нові договори про надання комуналь-
них послуг між споживачами і надавачами 
послуг – договори приєднання, а також змі-
нити тарифну політику в галузі. 

Якби ми перейшли на нові форми дого-
вірних відносин, то це дало би змогу знизи-
ти і вартість теплової електроенергії. Сьо-
годні багато компаній із постачання тепла 
вже переглянули тарифи. Із 208 компаній, 
які діють на цьому ринку, за переглядом 
тарифів звернулися 176 компаній, і 112 
компаній перерахували тарифи в бік змен-
шення. Це непогана величина. Звичайно, у 
кожної компанії свій рівень зниження, але 
це зроблено. На жаль, через те, що досі не 
прийнято згаданий законопроєкт, засто-
сувати нові тарифи неможливо. Тобто ми 
увійшли в опалювальний сезон із тими та-
рифами, які діяли торік.

– А які ваші очікування від нового опа-
лювального сезону? 

– Однозначно сподіваюся, що проблем 
не буде. Теплопостачальні підприємства 
всіх областей отримають номінації на газ 
від НАК «Нафтогаз України» та готові до 
нового опалювального сезону. Так, цьо-
го року існує проблема взаємовідносин 
теплопостачальних підприємств із газо-
розподільними компаніями – облгазами. 
Йдеться про борги за попередній період у 
розмірі 1,5 мільярда гривень. Запровадже-
но ринок природного газу, електричної 
енергії, а наша галузь залишилася із по-
передньою тарифною політикою, яку не 
можна змінити. Проблема існує, але впев-
нена, не вплине на початок нового опалю-
вального сезону. Звичайно, вона має бути 
вирішена, і над цим Уряд працює. 

Інтерв’ю провів Павло Кущ
Інтерв’ю підготовлене в рамках освітньої 

ініціативи «Прозорість та технічна грамот-
ність в енергетичній журналістиці», яку 

Національна спілка журналістів України 
виконує в рамках грантової діяльності 
USAID Проєкту енергетичної безпеки. 

Метою ініціативи є забезпечення прозоро-
сті та технічної грамотності у висвітленні 
в медіа тем, пов’язаних з енергетичними 

реформами, та сприяння посиленню 
енергетичної безпеки України шляхом 

ефективної комунікації.

Заступник Міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська: 
«Якщо існує ринок електричної енергії і ринок газу, то повинен бути і ринок тепла»
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У Державній міграційній службі України

З метою сприяння  вільному волеви-
явленню громадян під час голосуван-
ня на місцевих виборах, усі районні 
відділи Центрального міжрегіональ-
ного управління ДМС у м. Києві та 

Київській області працювали у черго-
вому режимі для видачі виготовлених 
ID-карток у день голосування.

Так, упродовж 24-25 жовтня 2020 
року підрозділи ЦМУ ДМС в м. Києві 
та Київській області, центри надання 
адміністративних послуг та центри 
обслуговування громадян «Паспорт-
ний сервіс» у столиці та області ви-
дали 1035 паспортів громадянина 
України, завдяки чому виборці змогли 
скористатися своїм конституційним 
правом.

Центральне міжрегіональне
 управління ДМС у м. Києві та 

Київській області

Дорогі колеги та друзі,
сердечно вітаю з Днем захисника

 України!
Сьогодні ми відзначаємо свято небайду-

жих, сміливих, патріотичних чоловіків і 
жінок, які щиро люблять Україну та само-
віддано її захищають! Саме завдяки їм ми 
кожного дня усвідомлюємо, що мир, спо-
кій та незалежність – це не просто слова, 
а найбільші цінності, які можуть бути і є в 
житті людини.

Водночас, 14 жовтня є днем Українсько-
го козацтва та святом Покрова Пресвятої 
Богородиці. Ці дати особливо шануються 
українцями та нерозривно пов’язані між 

собою. Вони символізують зв’язок цілих 
поколінь захисників та визволителів нашої 
Батьківщини – від козацьких часів і до сьо-
годення; вони нагадують нам про наші ба-
гатовікові традиції, вірування та є невід’єм-
ною частиною української історії, яку ми 
неодмінно повинні пам’ятати і шанувати.

Тож у цей особливий день бажаю кожно-
му з нас міцного здоров’я, добра та благо-
получчя, а нашій країні – спокою, миру і 
щасливого майбутнього!

Слава Україні!
З повагою,

Максим Соколюк,
Голова ДМСУ

29 жовтня 2020 року в редакції газети  «Міграція» відбулася зустріч Головно-
го  редактора  І.П. Супруновського з начальником ГУ ДМСУ в Одеській облас-
ті О.Г. Погребняк.

В ході зустрічі було обговорено окремі питання щодо подальшого висвітлен-
ня діяльності міграційної служби та хід передплати на 2021 рік. 

Дев’ятого жовтня за ініціативи Держав-
ної міграційної служби України Кабінетом 
Міністрів України прийнято рішення, яке 
спрощує порядок оформлення посвідок на 
тимчасове проживання певним категоріям 
іноземців.

Відтепер іноземці, які є громадянами кра-
їн із безвізовим порядком в’їзду в Україну 
і перебувають в нашій державі на законних 
підставах, матимуть право подати доку-
менти на оформлення посвідки на тимча-
сове проживання без виїзду за межі Украї-
ни у зв’язку зі зміною мети в’їзду.

Особливо актуальним це питання є для 
громадян Республіки Білорусь, фахівців в 
галузі ІТ-технологій, які щойно працевла-
штувалися в Україні, та членів їх сімей.

Документи для оформлення посвідки на 

тимчасове проживання без виїзду за межі 
України подаються як і раніше – не пізніше 
ніж за 15 робочих днів до закінчення дозво-
леного строку перебування.

Окремо слід зазначити, що спрощений 
порядок оформлення посвідки на тимча-
сове проживання не буде стосуватися гро-
мадян держави, що визнана Верховною 
Радою України державою-агресором.

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 09.10.2020 р. № 933 «Про 
внесення змін до Порядку оформлення, 
видачі, обміну, скасування, пересилання, 
вилучення, повернення державі, визнання 
недійсною та знищення посвідки на тимча-
сове проживання».

dmsu.gov.ua
Невдовзі ще 9 центрів надання адміністративних послуг  міста Києва зможуть при-

ймати документи у іноземців, які проживають у Києві та Київській області для оформ-
лення біометричних посвідок на тимчасове проживання.

Під час оформлення зазначених документів для іноземців міграційна служба і адмі-
ністратори Центрів надання адміністративних послуг співпрацюватимуть у форматі 
«фронт-бекофіс». Це означає, що у ЦНАПі іноземці зможуть подати заяву на оформ-
лення посвідки на тимчасове проживання та згодом отримати готовий документ, а усі 
необхідні перевірки здійснюватиме, як і раніше, міграційна служба. Також після отри-
мання посвідки іноземці відразу зможуть зареєструвати у ЦНАПі своє місце прожи-
вання.

Оформлення посвідок на тимчасове проживання за таким алгоритмом з січня цього 
року успішно  здійснюється у ЦНАПах міста Києва, розташованих по вул. Дніпров-
ська набережна, 19 Б та вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15. Напрацьований дос-
від буде розповсюджено і на інші ЦНАПи міста Києва, які надаватимуть такі послуги.

Наразі за сприяння ДМС адміністратори київських ЦНАПів проходять належне нав-
чання та знайомляться з процедурою оформлення біометричних посвідок на тимчасо-
ве проживання у відповідності з вимогами законодавства.

Зазначене стало результатом налагодженої співпраці міграційної служби та центрів 
надання адміністративних послуг. Планується, що у подальшому біометричні доку-
менти для іноземців оформлятимуть ЦНАПи не лише у Києві, а й у інших областях 
України.

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 УДМСУ в
Тернопільській області

Давибіду
Ярослава Івановича

Начальника УДМСУ в
Івано-Франківській області

Саїва
Сергія Степановича

Т.в.о. начальника ГУ ДМСУ в
Дніпропетровській області

Кулябу
Світлану Борисівну

Начальника УДМСУ в
Черкаській області

Шапрана
Івана Володимировича

Начальника УДМСУ
в Миколаївській області

Іванова
Володимира Васильовича

З Днем захисника України! Робоча зустріч з начальником ГУ ДМСУ 
в Одеській області О.Г. Погребняк 

Спрощено порядок оформлення посвідок на 
тимчасове проживання

Ще 9 ЦНАПів міста Києва зможуть приймати у іноземців документи 
для оформлення посвідок на тимчасове проживання

Міграційна служба Київщини допомогла понад тисячі 
громадян реалізувати виборче право
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Дорога наша 
Світлано Борисівно!

Прийміть сердечні вітання і 
найкращі побажання з нагоди 

Вашого Дня народження!
Увесь Ваш життєвий шлях є прикла-

дом сумлінного та високопрофесійного 
ставлення до своїх громадянських та 
службових обов’язків, свідченням Ва-
шої державницької позиції у справі слу-
жіння українському народові.

Усе своє життя Ви присвятили невтом-
ній, самовідданій праці задля добробуту 

громадян.
За Вашими плечима – багаторічний 

досвід і визнання.
Професіоналізм, талант, безмежна від-

даність справі, працьовитість і наполег-
ливість у досягненні поставлених цілей 
дали Вам змогу добитися значних успі-
хів у професійній діяльності, здобути 
шану та повагу серед колег.

Ви – справжній лідер, талановитий 
керівник, мудрий наставник, душевна і 
щира людина.

У цей святковий день, коли оцінюєть-
ся зроблене й окреслюються плани на 
майбутнє, бажаємо Вам, Світлано Бори-
сівно, міцного здоров’я, щастя, успіш-
ного здійснення задумів, тепла і любові 
рідних та підтримки друзів.

Нехай Вам таланить на однодумців, 
колег, доброзичливих і щирих людей, 
а накопичений життєвий досвід та му-
дрість допоможуть досягти нових звер-
шень!

З любов’ю, повагою та шаною до 
Вас, підпорядкований колектив

 міграційної служби

В Управлінні Державної міграційної служби України у Волинській області під ке-
рівництвом начальника Управління Івана Войцешука для працівників територіаль-
них підрозділів було проведено навчання-нараду, в ході якої:

- обговорили організацію роботи працівників УДМС під час підготовки та прове-
дення місцевих виборів 25 жовтня;

- навчали оформленню електронних справ, новинок у системі електронного доку-
ментообігу СЕД «Мегаполіс»;

- наголосили на додержанні положень законодавства щодо ідентифікації особи та 
прийнятті рішень при оформленні документів територіальними підрозділами;

- ознайомили з основними засадами реалізації антикорупційної політики в Укра-
їні, етичними та психологічними компонентами проявів корупції у державному 
управлінні.

Управління ДМС
 у Волинській області 

Маємо ще один власний рекорд!
Плануючи своє майбутнє і маючи впев-

неність щодо швидкого завершення 
карантинних обмежень, нещодавно до 
Рубіжанського міського відділу міграцій-
ної служби Луганської області звернувся 
чоловік, якому в цьому році виповниться 
96 років. Він мав сумніви щодо віку, до 
якого можна оформити паспорт грома-
дянина України для виїзду за кордон. 

Працівники Рубіжанського міського 
відділу запевнили, що для оформлення 
закордонного біометричного паспорта 
в України не має жодних обмежень по 
віку!

Чоловік був дуже здивований та зрадів, 
що, маючи на руках закордонний паспорт, 
він виконає свою обіцянку завітати на ве-
сілля до правнучки, яка мешкає за кордо-
ном. Для Миколи Яковича це буде перший 
переліт у літаку, про який він мріяв все 
своє життя. Поважний вік не став перепо-
ною для звернення до міграційної служби, 
адже вся процедура зайняла мінімум часу.

Отримавши свій перший біометричний 
паспорт для виїзду за кордон, пан Микола 
був дуже вдячний працівникам міграцій-
ної служби Луганської області та пообіцяв 
завітати до відділу, щоб поділитися вра-
женнями про свою першу велику мандрів-
ку.

Управління ДМС
 у Луганській області

Світловодським районним відділом 
Управління Державної міграційної 
служби у Кіровоградській області до-
кументовано вперше ID-картками одра-
зу брата і двох сестер з багатодітної ро-
дини, які досягли 18-річного віку.

18-річна Діана, 21-річна Мелана та 
23-річний Богдан лише зараз отрима-
ли свої перші паспорти. Дотепер пе-
репоною для оформлення документів 
була невідповідність у прізвищах дітей 

та одного з батьків. Завдяки співпраці 
міграційників з органом РАЦС цю про-
блему було подолано. А потім у Світ-
ловодському РВ було проведено проце-
дуру встановлення особи, що вимагає 
законодавство у такому випадку, та пе-
ревірено за наявними обліками.

Отримавши  ID-картки, сестри і брат 
одразу вирішать питання із підписан-
ням декларацій із сімейним лікарем, 
чого конче потребували. За цей час 
молоді люди переконались, що відсут-
ність паспорта громадянина України 
унеможливлює вирішення питань ци-
вільно-правового характеру і створює 
чимало перепон у повсякденному жит-
ті.

Нагадаємо, що перший паспорт гро-
мадянина України у формі ID-картки 
оформлюється при досягненні 14 років 
та безкоштовно, строк його оформлен-
ня становить до 20 робочих днів.

Управління ДМС 
 у Кіровоградській області

Начальник Лівобережного РВ у місті 
Маріуполі ГУ ДМС України в Доне-
цькій області Антон Рижов провів ро-
бочу зустріч із начальником Управління 
з оформлення паспортних документів 
та реєстрації місця проживання Де-
партаменту адміністративних послуг 

Маріупольської міської ради Катери-
ною Яковлевою та начальником відді-
лу оформлення паспортних документів 
вищезазначеного управління Наталією 
Боровіковою.

Зустріч було спрямовано на пошук на-
прямків конструктивної співпраці з пи-
тань надання адміністративних послуг 
щодо оформлення паспорта громадяни-
на України у формі картки  та  проведен-
ня вклеювання фотокарток, при досяг-
ненні громадянами відповідного віку, до 
паспорта зразка 1994 року.

За результатами зустрічі напрацьовано 
алгоритм спільних дій в частині взаємо-
дії між центром надання адміністратив-
них послуг та територіальним підроз-
ділом щодо неухильного дотримання 
вимог чинного законодавства, нала-
годжено контакти для надання практич-
ної допомоги працівниками  підрозділу.

Головне управління ДМС 
у Донецькій області

Перша ID-картка у 18 років і чому важливо отримати 
документ вчасно

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон – це 
легко, навіть у 96 років! Робоча зустріч з представниками ЦНАПу в м. Маріуполі

Для співробітників територіальних підрозділів 
провели навчання

Робочі питання в режимі онлайн-зв’язку: в УДМС 
Хмельниччини провели нараду для керівників 

структурних та територіальних підрозділів служби

У конференц-залі міграційної служ-
би області під керівництвом начальника 
Управління Олега Панькова, а також за 
участі першого заступника начальни-
ка УДМС Ростислава Семківа та регіо-
нального представника Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини 
в Хмельницькій області Оксани Кізаєвої, 
відбулась онлайн-нарада для керівників 
структурних та територіальних підрозді-
лів служби.

На початку наради очільник Управління 
Олег Паньков акцентував увагу учасників 
заходу  на необхідності організації  робо-
ти територіальних підрозділів по забезпе-
ченню своєчасного оформлення та видачі 
паспортних документів  громадянам, які 
братимуть участь у голосуванні на місце-
вих виборах із обов’язковим дотриман-
ням карантинних вимог як працівниками 
служби, так і відвідувачами.

У продовженні онлайн-зустрічі Оксана 

Кізаєва довела до відома присутніх основ-
ні вимоги законодавства України щодо за-
безпечення прав громадян на інформацію 
та на звернення, проаналізувала харак-
терні порушення з боку працівників дер-
жавних органів при його застосуванні, а 
також звернула увагу на відповідальність, 
яку несуть посадові особи при виконанні 
своїх службових повноважень.

По завершенні наради головний спеці-
аліст з питань запобігання та виявлення 
корупції УДМС Віталій Мазур наголосив 
працівникам служби на необхідності не-
ухильного дотримання антикорупційного 
законодавства України під час виборчого 
процесу, зокрема в частині заборони дер-
жавним службовцям брати участь у агіта-
ції,  входити до складу виборчих комісій 
та бути спостерігачами на виборах.

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

Вітаємо з днем народження т.в.о. начальника 
ГУ ДМСУ у Дніпропетровській області С.Б. Кулябу
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У територіальних міграційних службах України

Напередодні проведення щорічного 
оцінювання держслужбовців, яке тради-
ційно відбувається у жовтні, для тих, хто 
вперше проходитиме його, внутрішнім 
тренером ДМС Оленою Доскочинською 
організовано тренінг з теми «Визначення 
результатів виконання завдань держав-
них службовців Управління Державної 

міграційної служби України в Херсон-
ській області у 2020 році».

Такий тренінг поєднав у собі і дидак-
тичну, і розважальну, і пізнавальну ча-
стини. За допомогою різних методик 
засвоєння інформації до співробітників 
Управління ДМС у Херсонській області 
доведено зміни у законодавстві про дер-
жавну службу та про порядок проведен-
ня щорічного оцінювання. Корисні нави-
чки співпраці, ведення діалогу, якісної 
міжособистісної комунікації засвоєно у 
цікавому форматі гри.

На власному досвіді підтверджуємо та 
вчергове доводимо до відома, що дер-
жавна служба є службою змін системи 
державного управління, завданням якої 
є побудова ефективної, демократичної, 
європейської країни.

Управління ДМС
 в Херсонській області

Порівняно з серпнем 2020 року оформ-
лено:

• ID-карток – більше на 6%;
• закордонних паспортів –  більше на 

4%.
Загалом, від початку цього року під-

розділами ДМС у Запорізькій області 
оформлено понад 50 тис. закордонних та 
понад 35 тис. внутрішніх паспортів гро-
мадянина України.

Управління ДМС
 у Запорізькій області

У вересні 2019 року було оформлено та 
видано:

• закордонних паспортів – 9,1 тис.;
• ID-карток – 5,5 тис.
З початку року УДМС України у Ві-

нницькій області та його територіальни-
ми підрозділами оформлено та видано:

• закордонних паспортів – 36,0 тис.;
• ID-карток – 29,5 тис.

Управління ДМС
 у Вінницькій області

В обласному Управлінні міграцій-
ної служби для працівників територі-
альних підрозділів УДМС проведено 
чергові внутрішні онлайн-навчання 
через Google Meet за напрямками:

• «Визначення результатів виконан-
ня завдань державними службовця-
ми, які займають посади державної 
служби категорій «Б» і «В», та затвер-
дження висновку»;

• «Професійна етика державного 
службовця: сутність та основні прин-
ципи».

Відкриваючи навчання, очільник 
міграційної служби Житомирщини 
Анатолій Федорчук звернув увагу на 
належне та відповідальне відношен-
ня працівників до такого роду нав-
чань, наголосив на беззастережному 
дотриманні заходів особистої безпе-
ки та безпеки громадян при наданні 

останнім відповідних адміністратив-
них послуг під час дії карантину.

У ході навчань головний спеціаліст 
відділу управління персоналом Люд-
мила Міляр, яка є внутрішнім тре-
нером ДМС, розглянула особливості 
оцінювання результатів виконання 
завдань державними службовцями, 
етапи їх розгляду.

У другій темі увага працівників була 
акцентована на чесному та неупере-
дженому виконанні своїх посадових 
обов’язків, незважаючи на особисті 
ідеологічні, релігійні або інші погля-
ди, ненадання  будь-яких переваг чи 
прихильності до окремих фізичних 
чи юридичних осіб, громадських і ре-
лігійних організацій.

Управління ДМС
 в Житомирській області

На Закарпатті з робочим візитом пере-
бували експерти Представництва ООН в 
Україні. Предметом вивчення була реалі-
зація поточних проектів ООН та знайом-
ство з ситуацією в регіоні.

У Мукачеві координатор системи ООН 
в Україні Оснат Лубрані та регіональний 
представник ЮНІСЕФ в Україні  Лотта 
Сильвандер зустрілися з представни-
ками міграційної служби Закарпаття, 
ДРАЦС та міжнародного фонду «Регіон 
Карпат NEEKA». Обговорювалися про-
блемні моменти документування ромів.

На Закарпатті проживає третина всього 
ромського населення України. Найбіль-
ше ромських поселень у Мукачівському, 
Берегівському, Ужгородському районах 
та в містах Ужгород і Мукачево. Відсут-
ність у цієї категорії населення докумен-
тів, що посвідчують особу (у деяких ви-
падках поколіннями), ставить ромів під 
загрозу безгромадянства. Також роми 
без документів стають особливо враз-
ливими через неможливість доступу до 
основних послуг, таких як житло, пра-
цевлаштування, освіта, державний со-
ціальний захист, який призначений для 
малозабезпечених категорій.

Минулого року на Закарпатті міграцій-
ною службою задокументовано паспор-
том громадянина України понад 2500 
ромів. З початку цього року, попри ка-
рантинні обмеження, – 1164. Зокрема, у 
Мукачеві наразі громадянський паспорт 

отримали 123 ромів, у Берегівському ра-
йоні – 90, а у Мукачівському районному 
відділі міграційної служби ID-карткою 
документовано 136 ромів.

Разом з тим у справі документування 
цієї категорії громадян залишаються пев-
ні проблеми: відсутність свідоцтва про 
народження, помилки в актових записах, 
які видані на території РФ та інших країн 
колишнього СРСР, запізніле звернення 
для отримання даної послуги, масова 
неграмотність осіб ромської національ-
ності. У ході наради фахівці та експерти 
проаналізували наявну практику та обмі-
нялися досвідом при вирішенні проблем 
документування.

Головне  управління ДМС 
у Закарпатській області

До Тернопільського міського відділу 
УДМС України в Тернопільській області 
для оформлення паспорта громадянина 

України нового зразка завітали 15-річні 
вихованці Тернопільського обласного 
комунального дитячого будинку для ді-
тей шкільного віку разом із директором 
закладу Володимиром Васильовичем 
Долинним та соціальним педагогом Ві-
ктором Михайловичем Кущиком.

Співпраця УДМС України в Терно-
пільській області з дитячим будинком 
триватиме і надалі, адже наступним ета-
пом для юних громадян буде отримання 
чергової послуги підрозділу міграційної 
служби, а саме – оформлення паспорта 
громадянина України для виїзду за кор-
дон. А вже на літніх канікулах діти пла-
нують побувати за межами України.

Управління ДМС 
у Тернопільській області

Упродовж вересня цього року міграційною службою Полтавської області оформ-
лено понад 7,3 тис. і видано біля 8,4 тис. готових біометричних документів, з них:

ID-картки:
• оформлено 4178;
• видано 4616;
Паспорти для виїзду за кордон:
• оформлено 3192;
• видано 3773.
Зокрема звертаємо увагу наших відвідувачів на рекомендації МОЗ, спрямовані на 

запобігання поширенню COVID-19! У наших підрозділах необхідно користуватися 
захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами і дотримуватись без-
печної відстані між людьми (з розрахунку – не більше однієї людини на 10 кв. метрів).

Нагадуємо, що під час дії карантину ви можете оформити та отримати документи у 
підрозділах Державної міграційної служби України за місцем звернення.

Управління ДМС 
у Полтавській області

Перший офіційний документ у формі ІD-картки для
 вихованців школи-інтернату

На Житомирщині – чергові онлайн-навчання для працівників 
територіальних підрозділів УДМС

На Закарпатті міжнародні експерти цікавилися 
проблематикою документування ромів

У Херсоні проведено тренінг для співробітників

Статистичні відомості про кількість біометричних 
паспортів, оформлених міграційною службою 

Полтавщини за вересень 2020 року
Статистика щодо кількості біометричних паспортів, оформлених 

міграційною службою Запоріжчини у вересні 2020 року

Статистичі дані щодо оформлення біометричних документів УДМС 
України у Вінницькій області за вересень 2020 року
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Нагадаємо про ще одну значну пе-
ревагу ID-картки, а саме в українців 
є можливість отримати кваліфікова-
ний електронний підпис (КЕП) на чип 
ID-картки.

Це відкриває доступ до різноманітних 
електронних сервісів державних орга-
нів, до адміністративних і банківських 

послуг, дає можливість починати та ве-
сти бізнес, не виходячи з дому.

Послуга із запису електронних під-
писів доступна для громадян України, 
які досягли 18-річного віку, а отримати 
її можна у будь-якому територіальному 
підрозділі міграційної служби Полтав-
щини, маючи ID-паспорт або при його 

оформленні.
До речі, такий електронний ключ ви-

дається на 2 роки. Процедура внесен-
ня електронного ключа до ID-картки є 
безкоштовною та триває біля 5 хвилин.

Важливо: для запису КЕП на чип 
ID-картки знадобиться PIN-код (PIN 2), 
який особисто вказується власником 
ID-картки під час її отримання.

Зазначимо, що оформлення КЕП та 
внесення його на чип ID-картки не є 
обов’язковим і здійснюється за бажан-
ням.

Отже використання КЕПу – це ефек-
тивне рішення для всіх, хто хоче за-
стосовувати новітні технології та бути 
успішним бізнесменом. Документи, 
підписані КЕП, можуть бути пере-
дані до місця призначення за лічені 
секунди. Усі учасники електронного 
документообігу отримують рівні мож-
ливості незалежно від їх фізичного роз-
ташування.

Користуйтеся перевагами сучасного 
паспорта!

Управління ДМС
 у Полтавській області

Начальник УДМС у Вінницькій області 
Борис Наливайко провів нараду у форма-
ті онлайн з керівниками структурних та 
територіальних підрозділів області.

Нарада проходила в сучасній презента-
ційній формі. Були розглянуті питання з 
основних напрямків роботи:

• документування паспортами грома-
дян;

• робота з іноземцями та особами без 

громадянства;
• громадянство;
• результати протидії незаконній мігра-

ції;
• вимоги дотримання дисципліни та за-

конності.
Також особливу увагу було звернуто на 

виконання працівниками Управління всіх 
заходів для того, щоб до виборів та у день 
голосування громадяни мали змогу отри-
мати усі замовлені паспорти.

Проведено порівняльну оцінку кіль-
кісних та якісних практичних результа-
тів роботи територіальних підрозділів 
УДМС за 9 місяців 2020 року.

Керівник Управління звернув особливу 
увагу на дотримання карантинних захо-
дів при наданні адміністративних послуг, 
ввічливе та фахове ставлення до грома-
дян, своєчасний та детальний розгляд 
заяв.

Працюймо далі. Змінюймо країну на 
краще!

Управління ДМС
 у Вінницькій області

Напередодні виборів та безпосередньо у день їх проведення в Одеській облас-
ті для сприяння громадянам України в реалізації їх виборчого права та з метою 
видачі готових паспортних документів працювали усі територіальні підрозділи 
Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській об-
ласті, а також ЦНАП та ДП «Документ».

Протягом 24 жовтня в Одеській області було видано 278 паспортів громадяни-
на України у вигляді ID-картки.

У неділю, в день виборів, 65 жителів міста Одеси та області скористалися 
можливістю отримати свій паспорт громадянина України.

Нагадуємо, що перевірити стан оформлення паспорта громадянина України 
у формі ID-картки можна на сайті Державної міграційної служби України за 
посиланням: dmsu.gov.ua/services/docstate.html.

Головне управління ДМС в Одеській області

Протягом вересня-жовтня в УДМС 
України у Волинській області прохо-
дили практику 9 студентів Волинсько-
го національного університету Лесі 
Українки.

Керівниками практики були призна-
чені досвідчені службовці Управління.

Студенти отримали практичні нави-
чки роботи в якості надання грома-
дянам обгрунтованих консультацій, 
порад, складання описів документів, 
формування справ.

В нашій роботі важливе місце посі-
дають уміння і здатність використо-
вувати знання в умовах, що постійно 
змінюються, що є хорошою практи-
кою для наших студентів.

Управління ДМС 
у Волинській області

Усі територіальні підрозділи УДМС 
Рівненщини працювали у черговому 
режимі для видачі виготовлених і до-
ставлених ID-карток, аби громадяни 
реалізували своє право голосування на 
місцевих виборах 25 жовтня.

Відтак забезпечено видачу 27 ID-кар-
ток мешканцям Рівненської області. З 
них 9 документів видано лише у Во-
лодимирецькому територіальному під-
розділі.

Також громадяни, котрі ще користу-
ються паспортами-книжечками, мали 
змогу в цей день вклеїти фото до своїх 
документів по досягненню відповідно-
го віку. Було оформлено 34 таких доку-
менти.

Нагадуємо, що ситуація з COVID-19 
спонукає до турботи про здоров’я. 
Отож звертайтесь з будь-яких питань, 
коли немає потреби відвідувати уста-
нову. Міграційна служба Рівненщини 
завжди на зв’язку:

• «гаряча лінія» Управління – (0362) 
679-545;

• електронна пошта – rv@dmsu.gov.
ua;

• особисті повідомлення пишіть на на-
шій Facebook-сторінці.

Управління ДМС
 у Рівненській області

Бути державним службовцем – нелег-
ко та дуже відповідально, адже вимоги 
високі. Уже третій рік поспіль серед 
державних службовців проводиться 
щорічне оцінювання результатів їхньої 
службової діяльності, що допомагає 
виявити висококваліфікованих праців-
ників установи та покращити якість 
роботи.

Метою такого оцінювання є визначен-
ня якості виконання державним служ-
бовцем поставлених завдань, а також 
прийняття рішення щодо його премію-
вання, планування службової кар’єри, 
з’ясування потреби у професійному 
навчанні.

Працівники Управління ДМС України в 

Черкаській області готуються до оціню-
вання. Оскільки організація проведен-
ня оцінювання покладається на службу 
управління персоналом, сектор управ-
ління персоналом Управління надає 
методичну та консультативну допомо-
гу міграційникам.

Наталія Озеран, завідувач сектору 
управління персоналом та внутрішній 
тренер УДМС, провела для співробіт-
ників установи вебінар «Визначення 
результатів виконання завдань в дер-
жавному органі у 2020 році: алгоритм 
дій». Вона детально розповіла про всі 
етапи оцінювання і для безпосередніх 
керівників, тобто тих, хто оцінює, і для 
службовців – тих, кого оцінюють.

Додатково вона дала поради, як  про-
водити оціночну співбесіду, під час 
якої також з’ясовуються потреби у про-
фесійному навчанні та розглядаються 
пропозиції щодо завдань і ключових 
показників на наступний період.

Усі державні службовці міграційної 
служби під час оцінювання отримають 
відповідні оцінки своїх ключових по-
казників і завдань, виконаних протягом 
визначеного періоду.

Управління ДМС
 у Черкаській області

Результати роботи міграційної служби Одеської 
області напередодні та у день виборів

У день виборів міграційною службою Рівненщини було 
видано 27 ID-карток

Міграційники Черкащини готуються до оцінювання 
результатів службової діяльності

В міграційній службі Волині проходили 
практику студенти

Ідеально схожі як зовні, так і у справах

Кваліфікований електронний підпис – ще одна 
значна перевага ID-картки

Двоє братів-близнюків із Компаніїв-
ського району, що на Кіровоградщині, 
як дві краплини води схожі один на 
одного і до справ беруться спільно. Як 
тільки їм виповнилось 25 років, вони 
разом вирішили надати перевагу но-
вим документам та сучасним техноло-
гіям.

Іван та Петро звернулись до Компа-
ніївського РС Управління ДМС у Кіро-
воградській області, щоб здати паспор-
ти-книжечки та натомість отримати 

сучасні ID-картки. Брати планували 
замінити паспорти старого зразка на 
документ у формі картки, а коли запра-
цювала ID-картка у застосунку «Дія» 
навіть не роздумували і 25-річчя стало 
гарною для цього нагодою.

Отож ID-картку можна «носити» та-
кож у смартфоні та пред’являти при 
вході до адмінбудівлі, у банківській 
установі, поліклініці та потязі. А го-
ловне – цей документ захищений та 
має ще чимало переваг. Зокрема, на 
безконтактний електронний носій 
(чип) ID-картки можна внести квалі-
фікований електронний підпис (КЕП), 
а підлітки при оформленні першого 
паспорта можуть одразу отримати 
комплексну послугу: разом з ID-карт-
кою оформити номер облікової картки 
платника податків. До того ж нещодав-
но ідентифікаційний код на ID-картці 
набув такої ж юридичної сили, що й 
довідка про присвоєння РНОКПП.

Управління ДМС 
у Кіровоградській області

Розширена підсумкова нарада на Вінниччині
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У територіальних міграційних службах України

З метою сприяння  вільному волеви-
явленню громадян під час голосуван-
ня на місцевих виборах, міграційною 
службою області було організовано 
чергування працівників для видачі 
вже виготовлених ID-карток.

Так впродовж 24-25 жовтня на Тер-
нопільщині:

• видано 217 ID-карток;
• здійснено 32 вклейки фото у 

паспорт громадянина України у зв’яз-
ку з досягненням 25- та 45-річного 
віку та видано 85 паспортів із вклеє-
ними фото.

Найактивніше за документами звер-
талися громадяни у Тернопільський 
міський відділ, Кременецький район-
ний відділ, Теребовлянський район-
ний відділ та Гусятинський районний 
відділ.

Крім того, з метою своєчасного 
отримання паспортів громадянами 
України 24-го та 25 жовтня на вида-
чу готових ID-карток також працюва-
ли ЦНАПи та Центр обслуговування 
громадян «Паспортний сервіс».

На зберіганні в підрозділах мігра-
ційної служби області ще залишаєть-
ся 1801 паспорт громадянина України 
у формі ID-картки.

Відтак просимо громадян прийти і 
отримати свій основний документ!

Управління ДМС
 у Тернопільській області

Головним управлінням 
ДМС України в Харків-
ській області у неділю – 
день голосування – було 
організовано роботу всіх 
територіальних підрозді-
лів, які працювали з 8:00 
до 20:00 для видачі грома-
дянам вже виготовлених і 
доставлених ID-карток.

Організація роботи при 
наданні адміністратив-
них послуг населенню з 
оформлення та видачі вже 

виготовлених паспортів 
у день проведення чер-
гових місцевих виборів 
25 жовтня 2020 року – 
завдання, якому останнім 
часом приділялась осо-
блива увага. 

У день голосування 
працівники Державної 
міграційної служби на 
Харківщині забезпечили 
видачу 75 ID-карток та 68 
паспортів громадян Укра-
їни у формі книжечки з 

вклеєними фото по досяг-
ненню 25- та 45-річного 
віку.

«Ми зробили все мож-
ливе, аби кожен мешка-
нець Харківської області 
зміг реалізувати своє пра-
во голосування на місце-
вих виборах 25 жовтня 
2020 року», – зазначив 
начальник Головного 
управління ДМС Украї-
ни в Харківській області 
Олександр Тімонов.

Дякуємо працівникам 
Поліграфічного комбіна-
ту «Україна», Державного 
підприємства «Українські 
спеціальні системи» та 
Державного підприєм-
ства спеціального зв’язку 
за організацію роботи у 
цей період в посилено-
му режимі, зокрема – з 
виготовлення і доставки 
паспортів.

ГУ ДМС
 у Харківській  області

Міграційна служба Чернівецької області 
напередодні та у день голосування на міс-
цевих виборах максимально сприяла гро-
мадянам у видачі оформлених паспортів 
громадянина України та вклейці фото до 
паспорту-книжечки по досягненню 25/45 
років.

Впродовж 24-25 жовтня було забезпече-
но видачу 70 готових ID-карток та вклеєно 
147 фотокарток до паспорта громадянина 
України зразка 1994 року по досягненню 
відповідного віку.

Управління ДМС
 у Чернівецькій області

Міграційна служба Миколаївської об-
ласті видала напередодні та у день голо-
сування на місцевих виборах 196 ID-кар-
ток.

Працівники територіальних підрозділів 
забезпечили видачу вже виготовлених 
паспортів, які були доставлені до терито-
ріальних органів та підрозділів ДМС.

Міграційна служба Миколаївщини зро-
била усе можливе, щоби всі бажаючи 
мали змогу реалізувати своє право голо-
сування на місцевих виборах 25 жовтня 
2020 року.

Так територіальними підрозділами 
УДМС України в Миколаївської області 

видано:
• 24 жовтня – 174 ID-картки;
• 25 жовтня – 22 ID-картки.

Управління ДМС 
у Миколаївській області

Усі територіальні підрозділи Управління 
Державної міграційної служби України 
в Житомирській області, як у день голо-
сування на виборах до місцевих рад – 25 
жовтня, так і напередодні – 24 жовтня, пра-
цювали у черговому режимі та надавали 
громадянам відповідні адміністративні 
послуги з видачі готових паспортних доку-
ментів, забезпечуючи тим самим реаліза-
цію виборчого права українців.

Лише за два дні – 24-те та 25 жовтня 
– територіальними підрозділами УДМС 

було видано 78 паспортів громадянина 
України у вигляді ID-картки. До чергуван-
ня у цей період було залучено 60 працівни-
ків.

Також у ці дні за оформленими паспорта-
ми громадянина України для виїзду за кор-
дон до терпідрозділів міграційної служби 
області звернулися та отримали виготовле-
ні документи 40 громадян.

Загалом з початку року у територіальних 
підрозділах міграційної служби Житоми-
рщини майже 30 тис. мешканців області 
оформили паспорт громадянина України 
у вигляді ID-картки та 29,5 тис. – паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадуємо, що перевірити стан оформ-
лення паспорта громадянина України у 
формі ID-картки можна на сайті Державної 
міграційної служби України за посилан-
ням: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.
html.

Управління ДМС 
у Житомирській області

Вибір кольору обкладинки внутріш-
нього паспорта для кожної країни зале-
жить від різноманітних причин, серед 
яких: історичні особливості станов-
лення кордонів самої країни, політика, 
релігія, географічні особливості. За час 
незалежності внутрішній паспорт гро-
мадянина України здійснив свою тран-
сформацію і на сьогоднішній день має 
сучасний дизайн пластикової картки, 
який містить електронний чип з біоме-
тричними даними.

Нещодавно до Новоайдарського ра-
йонного відділу міграційної служби 
Луганської області звернувся 61-річний 
громадянин, який мав лише «червоний» 
паспорт колишнього СРСР зразка 1974 
року. Документування осіб, які з різних 
причин у 1991 році своєчасно не здійс-
нили документообмін на паспорт гро-
мадянина України, має свої складнощі. 
Незважаючи на те, що пан Олександр 
все життя прожив в Новоайдарському 
районі, по документам він мав грома-
дянство іншої країни.

З огляду на те, що пан Олександр 
мав особливо складні соціальні умо-
ви, що не дозволяло йому самостійно 

відстоювати свої юридичні права для 
підтвердження приналежності до гро-
мадянства України в суді, міграційни-
ки Новоайдарського районного відділу 
співпрацювали з представниками без-
коштовної вторинної правової допомо-
ги БФ «Право на захист». Як результат 
– 25 жовтня 2020 року пан Олександр 
обирав свого кандидата на місцевих ви-
борах за паспортом громадянина Украї-
ни у формі ID-картки. 

Головне управління ДМС
 у Донецькій області

За 24-25 жовтня УДМС в Чернівецькій області видало 
70 готових ID-карток 

Міграційна служба Миколаївщини видала 196 ID-карток

Статистичні дані щодо оформлення біометричних 
документів ГУ ДМС України у Львівській області 

за вересень 2020 року

Понад 200 ID-карток видано міграційною службою 
Тернопільщини у переддень та у день голосування

 24-го та 25 жовтня

Міграційна служба Харківської області видавала 
громадянам готові паспорти у день виборів

Міграційною службою Хмельниччини видано 179 ІD-карток 
впродовж 24 та 25 жовтня

За вересень оформлено та видано:
• закордонних паспортів – 6550;
• ID-карток – 7693.

Головне управління ДМС у Львівській області

Міграційна служба Хмельницької об-
ласті напередодні та у день голосування 
на місцевих виборах максимально спри-
яла громадянам у видачі виготовлених 
паспортів громадянина України у формі 
картки.

Так, впродовж 24-25 жовтня на Хмель-
ниччині:

видано 179  ID-карток;
здійснено 24 вклейки фото до паспорта 

громадянина України  зразка 1994 року 
по досягненню відповідного віку.

Окрім цього, з метою своєчасного от-
римання паспортів громадянами Укра-
їни 24 та 25 жовтня на видачу готових 
ID-карток також працювали відповідні 
центри надання адміністративних по-
слуг області та  Хмельницький центр 

обслуговування громадян «Паспортний 
сервіс».

До слова, з початку року  понад 27 
тисяч осіб стали власниками сучасних 
паспортів у формі ID-картки.

Управління ДМС
 у Хмельницькій області

«Червоний» паспорт

Напередодні та у день голосування на виборах до 
місцевих рад житомиряни отримали ID-паспорти
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На часі

Ви коли-небудь зустрічали людину, якій не 
подобається грати? Чому всі отримують за-
доволення від гри? Для чого люди винайшли 
ігри? Чого ми навчаємось у процесі гри?

Усі діти народжуються з потужним імпульсом 
пізнавати і розуміти, створювати і руйнувати.

Кожна мить їхнього життя – це можливість 
пізнавати світ. Гра – це природний шлях, за 
допомогою якого вони вчаться, насолоджують-
ся, пробують, змінюють та розвиваються. Ігри 
слугують дитині підготовкою до життя і до-
помагають конструюювати моделі поведінки і 

ставлення до оточуючих. Завдяки грі нам легко 
приймати і відпрацьовувати закони та прави-
ла, які є для нас прикладом поведінки, яку ми 
практикуємо знову і знову в процесі гри, а по-
тім реалізуємо в житті. Іншими словами, сьо-
годнішня гра визначає стереотипи мислення і 
поведінки дитини в майбутньому.

В іграх, популярних сьогодні, абсолютну 
важливість має змагання. Зазвичай навіть ігри 
дітей

молодшого віку містять жорстоку конкурен-
цію, так ніби «від цього залежить їхнє життя». 

Починаючи з віку дитсадка і далі природні 
змагальні зачатки підсилюються настільки, що 
для дитини значущою є кожна перемога, і на 
основі очок, набраних в перемогах і поразках, 
вона формує свою самоідентифікацію.

Мудрість, яку вимагає від нас логіка сьогод-
нішніх ігор, полягає в тому, щоб викликати у 
дитині відчуття, що є завдання, які вона не-
здатна виконати сама, а тільки – разом зі свої-
ми друзями. Адже наскільки б не була людина 
самостійною, та коли вона одна – її сили об-
межені.

Проте коли вона використовує свою унікаль-
ність, свої здібності заради успіху групи, і так 
само роблять її друзі, то їхні сили ростуть і 
примножуються, і разом вони здатні досягти 
будь-якої мети.

Успіх групи цілком належить всім її учасни-
кам, а основою для створення найбільш надій-
ної позитивної самоідентифікації є стосунки 
партнерства і взаємності.

Природне прагнення до змагання не слід при-
гнічувати; потрібно лише перетворити його в 
спільне групове змагання проти зовнішнього 
фактора, а не проти інших людей. Наприклад, 
можна проводити командні перегони на час чи 
намагатися перевершити попередні результати 
групи: зібрати всією групою пазл за найкорот-
ший проміжок часу або разом пройти екстре-
мальний маршрут, який неможливо пройти са-
мому, а лише – допомагаючи один одному.

Ігри на об’єднання ґрунтуються на основі існу-
ючих ігор перш за все заради створення відчуття

задоволення під час практики і навчання спіль-
ної діяльності, а також для розвитку розуміння 
інших гравців. Ці якості приводять до спільного 
успіху і відчуття правильності стосунків, що по-
будовані між товаришами, без чого неможливо 
досягнути успіху: ані в грі, ані в житті.

Принцип, який діти повинні засвоїти під час 
гри – це правило зв’язку, котре говорить, щопра-
вильне об’єднання з іншими дозволяє кожному 
з нас досягнути того, до чого ми прагнемо по-
одинці. Таке об’єднання вимагає від кожного 
трохи поступитись своїми власними бажаннями 
задля спільної групової дії. Критичним у грі є 
момент, коли дитина усвідомлює: «Я повинна 
поступитись в своєму бажанні, але я дуже не 
хочу цього. Хоча, з іншого боку... якщо я трішки 
поступлюсь, то досягну успіху разом з усіма».

Іншими словами, зв’язок, що утворюється між 
членами колективу – це головне. Завдяки йому 
ми відчуваємо задоволення, навіть якщо не 
справились із завданням.

Благодійна допомога

21 жовтня 2020 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Голов-
ного редактора І.П. Супруновського, волонтера І.І. Буценка та начальника 
Одеського військового госпіталю. 

У ході зустрічі І.І. Буценко передав військовому госпіталю благодійну до-
помогу – 1000 медичних захисних масок.

Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність  і вручив подяку. 

У редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора, ди-
ректора БФ «Співчутття» І. П. Супруновського з вимушеним переселенцем 
з м. Кадіївка Луганської області О.В. Чумаковим, який звернувся за фінан-
совою допомогою для проведення медичного обстеження і  операції.

І.П.Супруновський вручив йому грошову допомогу. У свою чергу О.В. Чу-
маков висловив щиру подяку.

Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя из млад-
ших классов. Он подошел к старику и спросил:

– Вы меня не помните? Я был вашим учеником.
– Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?
– Я преподаю.
– Что же привело тебя к этому выбору?
 – Не что, а кто. Вы.
– Каким же образом я вдохновил тебя на нашу профессию?
– Потому что вы так повлияли на меня, что мне тоже захотелось 

иметь юных учеников.
– Позволь мне полюбопытствовать, в чем же выразилось мое влия-

ние?
– Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это в вашей 

памяти. Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми ча-
сами на руке, которые ему подарили родители. Он их снял и положил 
в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы. Я не удержался и 
решил забрать их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в 
слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом и сказа-
ли: «Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста 
верните их». Мне стало очень стыдно, но мне не хотелось расставаться 
с часами, так что я не признался. Вы направились к двери, заперли ее 
и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: «Я должен 
проверить ваши карманы, но при одном условии, что вы все закроете 
глаза». Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыд-
ный момент в моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к уче-
нику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, 
вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: «Дети, всё 
в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам». Вы 
вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по 
поводу этого инцидента. Так в тот день вы спасли мою честь и мою 
душу. Вы не запятнали меня как вора, лгуна, никудышного ребенка. 
Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со 
временем я понял почему. Потому что, как истинный учитель, вы не 
захотели запятнать достоинство юного, еще не сформировавшегося 
ученика. Поэтому я стал педагогом.

Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педа-
гог спросил:

– Раз вы меня узнали сегодня, не вспомнили ли вы меня в том эпи-
зоде?

Старый учитель ответил:
– Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами.

Гра як засіб об’єднання в методиці 
інтегрального виховання

Інтегральний світ Учитель
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Витрати на професійну 
правничу допомогу є ви-
дом судових витрат і всі 
норми процесуального 
кодексу, які стосуються су-
дових витрат відносяться 
також до витрат на профе-
сійну правничу допомогу.

Що стосується стягнен-
ня витрат на професійну 
правничу допомогу, то 
розрахунок таких витрат 
і прохання стягнути ці 
витрати повинна містити 
перша заява по суті спо-
ру. Така вимога закріпле-
на в ст. 134 Цивільного 
процесуального кодексу 
України (далі – ЦПК) (по-
переднє визначення суми 
судових витрат), у ст. 175 
ЦПК (вимоги до позовної 
заяви), у ст. 178 ЦПК (ви-
моги до відзиву). У цьому 
розрахунку сторона зазна-
чає попередні і орієнтовні 
суми всіх судових витрат, 
які вона вже понесла або 
планує понести у зв’язку з 
розглядом судової справи.

Якщо перша заява по суті 
спору не містить прохання 
стягнути з іншої сторони 
судові витрати, то в по-
дальшому таке прохання 
заявляється до суду разом 
з клопотанням про по-
новлення строку (в якому, 
звичайно ж, повинні бути 
вказані поважні причини 
пропуску строку).

Хоча у попередньому 
розрахунку і вказується 
конкретна вартість адво-
катських послуг, вимо-
гу про стягнення витрат 
на професійну правничу 
допомогу в першій заяві 
по суті спору краще фор-
мулювати без зазначення 
конкретної суми, оскільки 
сам розрахунок є орієнтов-
ним і подальша вартість 
адвокатських послуг може 
коливатись, наприклад, в 
залежності від кількості 
судових засідань чи пода-
них іншою стороною до-
кументів.

ЦПК передбачає обов’я-
зок суду у підготовчому 
засіданні з’ясувати розмір 
заявлених сторонами су-
дових витрат (п. 17 ч. 2 ст. 
197 ЦПК).

Докази, що підтверджу-
ють розмір витрат, які 
сторона сплатила або має 
сплатити у зв’язку з роз-
глядом справи подаються 
до закінчення судових де-
батів у справі або протягом 
п’яти днів після ухвалення 
рішення суду за умови, 
що до закінчення судових 

дебатів у справі сторона 
зробила про це відповід-
ну заяву. У разі неподання 
відповідних доказів протя-
гом встановленого строку 
суд залишає таку заяву 
без розгляду (ч. 8 ст. 141 
ЦПК).

Якщо сторона з поваж-
них причин не може по-
дати докази, які підтвер-
джують точний розмір 
понесених нею судових 
витрат до закінчення су-
дових дебатів у справі, то 
суд за заявою такої сто-
рони може вирішити пи-
тання про судові витрати 
після ухвалення рішення 
по суті позовних вимог. 
Однак, як вже зазначалось, 
така заява має бути озвуче-
на до закінчення судових 
дебатів у справі (ч. 1 ст. 
246 ЦПК). У такому разі 
судом призначається ще 
одне судове засідання, яке 
має бути проведено не пі-
зніше двадцяти днів з дня 
ухвалення рішення по суті 
позовних вимог, за резуль-
татом якого ухвалюється 
додаткове рішення в по-
рядку, передбаченому ст. 
270 Кодексу (ч. 2, 3 ст. 246 
ЦПК). Можливість вирі-
шення питання розподілу 
судових витрат у додатко-
вому рішенні після ухва-
лення рішення за резуль-
татами розгляду справи по 
суті передбачають і ч. 3 ст. 
259 ЦПК (порядок ухва-
лення судових рішень), і п. 
3 ч. 1 ст. 270 ЦПК (додат-
кове рішення суду).

Запроваджено принцип 
співмірності витрат на 
оплату послуг адвоката. 
Розмір витрат на оплату 
послуг адвоката має бути 
співмірним із: 

1) складністю справи та 
виконаних адвокатом ро-
біт (наданих послуг); 

2) часом, витраченим ад-
вокатом на виконання від-
повідних робіт (надання 
послуг); 

3) обсягом наданих адво-
катом послуг та виконаних 
робіт; 

4) ціною позову та/або 
значенням справи для сто-
рони, в тому числі впли-
вом вирішення справи на 
репутацію сторони або 
публічним інтересом до 
справи.

Водночас, під час вирі-
шення питання про роз-
поділ судових витрат суд 
враховує: 

1) чи пов’язані ці витрати 
з розглядом справи; 

2) чи є розмір таких витрат 
обґрунтованим та пропор-
ційним до предмета спору 
з урахуванням ціни позову, 
значення справи для сторін, 
в тому числі чи міг резуль-
тат її вирішення вплинути 
на репутацію сторони або 
чи викликала справа пу-
блічний інтерес; 

3) поведінку сторони під 
час розгляду справи, що 
призвела до затягування 
розгляду справи, зокрема 
подання стороною явно 
необґрунтованих заяв і 
клопотань, безпідставне 
твердження або заперечен-
ня стороною певних об-
ставин, які мають значення 
для справи, безпідставне 
завищення позивачем по-
зовних вимог тощо (ч. 3 ст. 
141 ЦПК).

На підтвердження понесе-
них витрат на професійну 
правничу допомогу та їх 
відшкодування за рахунок 
опонента у судовому про-
цесі сторонам необхідно 
надати суду наступні дока-
зи.

• Договір про надання 
правничої допомоги (дого-
вір доручення, договір про 
надання юридичних послуг 
та ін.).

• Документи, що свідчать 
про оплату гонорару та ін-
ших витрат, пов’язаних із 
наданням правничої допо-
моги, оформлені у встанов-
леному законом порядку 
(квитанція до прибуткового 
касового ордера, платіжне 
доручення з відміткою бан-
ку або інший банківський 
документ, касові чеки, по-
свідчення про відрядження 
та ін.).

• Докази щодо обсягу на-
даних послуг і виконаних 
робіт (акти наданих послуг, 
акти виконаних робіт та 
ін.).

•  Інші документи, що під-
тверджують обсяг, вартість 
наданих послуг або витра-
ти адвоката, необхідні для 
надання правничої допо-
моги.

Таким чином, можна 
зробити висновок, що в 
межах цивільно-правових 
відносин між адвокатом 
та особою, якій він надає 
професійну правничу допо-
могу в цивільному процесі, 
оплата може визначатися за 
взаємною домовленістю на 
власний розсуд сторін дого-
вору про надання правової 
допомоги. Водночас для 
того, щоб забезпечити мож-
ливість компенсації цих 
витрат, необхідно під час 
визначення розміру, поряд-
ку оплати та документів, 
якими оформлюється оп-
лата послуг адвоката, вра-
ховувати вимоги чинного 
Цивільного процесуально-
го законодавства України.

Відділ судової роботи та 
міжнародної правової до-

помоги Південного міжре-
гіонального управління 
Міністерства юстиції 

(м. Одеса)

Нагадуємо, що подати документи на 
реєстрацію місця проживання новона-
родженої дитини  можна у всіх відділах 
реєстрації актів цивільного стану. А 
найголовніше те, що процедура оформ-
лення документів займає 1 день.

Скориставшись цією можливістю, 
батьки одночасно забирають у відділі 
ДРАЦС 2 готових документи: свідоцтво 
про народження і довідку про реєстра-
цію місця проживання своєї дитини.

Для реєстрації місця проживання но-
вонародженої дитини батькам потріб-
но:

• подати заяву; 

• сплатити адміністративний збір.
Якщо батьки зареєстровані за різними 

адресами, то необхідно, щоб другий з 
батьків дав письмову згоду на реєстра-
цію місця проживання дитини у при-
сутності працівника відділу ДРАЦС.

Якщо батьки живуть за однією адре-
сою – згода не потрібна.

Незважаючи на несприятливі умови, 
ми завжди на вас чекаємо і готові допо-
могти!

 Єлизавета Божаткіна,
Головний спеціаліст Одеського 

міського відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану

Конституція України встановлює, що 
іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних під-
ставах, користуються тими самими пра-
вами і свободами, а також несуть такі 
самі обов’язки, як і громадяни України 
(за винятками, встановленими Консти-
туцією, законами чи міжнародними до-
говорами України).

Для реєстрації шлюбу в Україні не-
обхідно дотриматись лише декількох 
умов:

• досягнення нареченими шлюбного 
віку (повноліття);

• відсутність у них офіційних шлюбів 
з іншими особами;

• відсутність перешкод для укладання 
шлюбу (неможливе укладення шлюбу 
між рідними та двоюрідними братом 
і сестрою, рідними тіткою/дядьком та 
племінником/племінницею, родичами 
прямої лінії споріднення, усиновлюва-
чем та усиновленою ним дитиною).

Для реєстрації шлюбу між українця-
ми або з іноземцем майбутнє подружжя 
подає особисто письмову заяву за вста-
новленою формою до будь-якого орга-
ну ДРАЦС або онлайн через веб-портал 
«Звернення у сфері державної реєстра-
ції». Якщо жінка та/або чоловік не мо-
жуть через поважні причини особисто 
подати заяву про державну реєстрацію 
шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву, 
справжність підпису(ів) на якій засвід-
чено нотаріально, можуть подати їхні 
представники. Повноваження пред-
ставника мають ґрунтуватись на нотарі-
ально посвідченій довіреності.

Які документи необхідно мати з со-
бою? Українці на посвідчення сво-
єї особи пред’являють паспорт або 
паспортний документ, а також докумен-
ти, що підтверджують припинення по-
переднього шлюбу (за його наявності).

Іноземці та особи без громадянства 
для реєстрації шлюбу в Україні повинні 
пред’явити:

• паспортний документ або документ, 
що посвідчує особу без громадянства 
заявника;

• посвідку на постійне чи тимчасове 
проживання;

• інший документ, що підтверджує за-
конність перебування іноземця чи осо-
би без громадянства на території Украї-
ни.

Документами, що підтверджують 
припинення попереднього шлюбу або 
визнання його недійсним, можуть бути:

• свідоцтво про розірвання шлюбу;
• рішення суду про розірвання шлюбу;
• рішення суду про визнання шлюбу 

недійсним, яке набрало законної сили;
• свідоцтво про смерть одного з по-

дружжя;
• висновок відділу ДРАЦС про анулю-

вання актового запису про шлюб, який є 
недійсним тощо.

Документи про підтвердження при-
пинення попереднього шлюбу, які пе-
редбачені законодавством іноземної 
держави та видані компетентним орга-
ном, повинні бути відповідним чином 

легалізовані, якщо інше не передбаче-
но міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

До документів іноземців, осіб без 
громадянства, які є підставою для ре-
єстрації шлюбу, складених іноземною 
мовою, обов’язково додається переклад 
тексту українською мовою, вірність 
якого засвідчується:

• дипломатичним представництвом 
або консульською установою України;

• посольством (консульством) дер-
жави, громадянином якої є іноземець 
(країни постійного поживання особи 
без громадянства);

• міністерством закордонних справ, ін-
шим відповідним органом цієї держави;

• нотаріусом.
Якщо до органів державної реєстрації 

актів цивільного стану подається пере-
клад документів, вірність якого засвід-
чено згідно із законодавством іноземної 
держави, у якій їх видано, то він пови-
нен бути легалізований у встановлено-
му порядку.

Компенсація витрат на правничу допомогу 
в цивільному процесі

Реєстрація місця проживання 
новонародженої дитини

Шлюб з іноземцями та особами без громадянства
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Голова Національної поліції Ігор Клименко: 
«Кількість нелегальних мігрантів скоротилася вдвічі»

Продовження, 
початок на стор. 1
Разом із тим шахрайські схеми не 

зникли. Зловмисники або перевели 
свою «діяльність» до України, або 
шукають, як обійти чинні карантин-
ні обмеження. Національна поліція, 
для якої протидія нелегальній мі-
грації, торгівлі людьми, злочинам 
проти іноземців та скоєних інозем-
цями на території України є важ-
ливою складовою діяльності, адек-
ватно та оперативно реагує на нові 
виклики доби COVID-19, підтриму-
ючи постійний зв’язок із колегами з 
інших відомств, міжнародними ор-
ганізаціями та громадськістю. Де-
тальніше про це в інтерв’ю газеті 
«Міграція» розповів голова Націо-
нальної поліції України Ігор Кли-
менко. 

– Ігоре Володимировичу, які на-
прями діяльності є пріоритет-
ними для Національної поліції  у 
2020 році?

– Традиційно основними пріоритет-
ними напрямами діяльності поліції є 
протидія кримінальним правопору-
шенням, максимальна доступність 
поліцейських послуг у будь-якій 
точці держави, удосконалення сис-
теми реагування на правопорушен-
ня з метою прибуття поліції на міс-
це виклику у максимально стислий 
строк, створення комплексної сис-
теми безпечного проведення мир-
них зібрань, протидія організованій 
злочинності, цифровізація поліцей-
ської діяльності для забезпечення 
неупередженості прийняття управ-
лінських та процесуальних рішень, 
підвищення спроможностей кадро-
вого потенціалу поліції і, звісно, за-
доволеність населення рівнем вну-
трішньої безпеки в державі.

– Які останні нововведення в ро-
боті цікаві пересічному громадя-
нину та яких змін слід очікувати 
в найближчому майбутньому?

– Поліція перебуває у стані по-
стійного розвитку за рахунок по-
кращення матеріально-технічної 
бази, впровадження нових методів 
роботи, структурної та функціо-
нальної розбудови.

Із найбільш цікавих для грома-
дян – це реалізація проекту «По-
ліцейський офіцер громади», який 
втілює нову ідеологію надання 
поліцейських послуг шляхом кон-
структивної взаємодії поліції з 
громадськістю на засадах парт-
нерства – «Community Policing». 
Проект передбачає впровадження 
універсального офіцера поліції – 
поліцейського офіцера громади у 
сільській місцевості та невеликих 
містах, який обслуговує виключно 
територію громади, доступний для 
населення, знає мешканців терито-
рії яку обслуговує, їх проблеми та 
надає якісні поліцейські послуги 
на території громади. На сьогодні 
250 поліцейських офіцерів громади 
працюють у 10 регіонах держави 
(Волинська, Донецька, Дніпропе-
тровська, Кіровоградська, Запорізь-
ка, Луганська, Рівненська, Хмель-
ницька, Харківська та Черкаська 
області). Загалом проект повинен 
охопити близько 30 тисяч населе-
них пунктів, у яких проживає 27,5 
млн. громадян.

За ініціативи Національної поліції 
в регіонах розвивається потужна 
система відеонагляду, яка дозволяє 
розкривати злочини «по гарячих 
слідах», ідентифікувати осіб, від-
слідковувати маршрути правопо-
рушників, викраденого транспорту 
тощо. Загалом, на даний час, органи 
та підрозділи поліції мають доступ до 
майже 29 тис. камер відеоспостереження.

Активно впроваджуються камери 
відеоспостереження із системою 
відеоаналітики, що дозволяє роз-
пізнавати обличчя та державні но-
мерні знаки транспортних засобів. 
Зокрема на сьогодні в обласних 
управліннях поліції функціонують 
понад 3 тис. таких камер. Водночас 
майже 2,5 тис. камер підключені до 
інформаційної системи, яка здатна 
в режимі реального часу відшуко-
вувати транспортні засоби, які пе-
ребувають у розшуку або на які на-
кладено арешт.

Також завдяки розвиненню сис-
теми контактних центрів «102» та 
удосконаленню системи реагування 
поліції на повідомлення про злочи-
ни або інші події, час прибуття по-
ліцейських на виклик скоротився з 
декількох годин до 7 хвилин в об-
ласних центрах та 18 хвилин у сіль-
ській місцевості.

Для надання громадянам допомоги 
у будь-якій точці України в макси-
мально стислий строк, у взаємодії з 
місцевими органами самоврядуван-
ня та територіальними громадами 
створено понад 350 поліцейських 
станцій у сільській місцевості, де 
цілодобово чергують дільничні 
офіцери поліції.

Триває розбудова спроможностей 
безпілотної, авіаційної та корабель-
но- катерної складових Національ-
ної поліції України. На даний час 
поліцейські використовують майже 
140 безпілотних літальних апаратів 
та понад 40 плавзасобів. Крім того, 
заплановано прийняття гелікопте-
рів Airbus, які, зокрема, братимуть 
участь у повітряно-рятувальних 
операціях у структурі єдиної авіа-
ційної системи безпеки України.

Крім цього, 1 липня 2020 року на-
був чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих 
категорій кримінальних правопору-
шень», яким запроваджено інститут 
кримінальних проступків. До них 
віднесено кримінальні правопору-
шення, за вчинення яких передбаче-
но накладення штрафу в розмірі не 
більше трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
(до 51 тис. грн) або інше покарання, 
не пов’язане з позбавленням волі. 
На сьогодні у структурі злочинно-
сті проступки становлять близько 
30% від усіх зареєстрованих кри-
мінальних правопорушень, підслід-
них Національній поліції. Їх роз-
слідування має спрощений порядок 
і здійснюється у більш стислі тер-
міни, при цьому забезпечується до-
тримання прав людини, а покарання 
за учинення такого виду криміналь-
ного правопорушення як проступок 
максимально гуманізовано.

– Що змінилося в роботі органів 
Національної поліції у зв’язку з 
пандемією СОVID-19?

– В умовах активного поширен-
ня гострої респіраторної хвороби 
СОVID - 19, спричиненої корона-
вірусом SARS-СоV-2, Національна 
поліція кожного дня вживає заходи, 
спрямовані на забезпечення каран-
тинного режиму та запобігання роз-
повсюдження пандемії на території 
України, зокрема: здійснюється 
контроль за умовами обсервації та 
самоізоляції громадян, у тому числі 
взято під охорону відповідні медич-
ні заклади; виставлено карантин-
ні контрольно-пропускні пункти 
навколо осередків захворювання; 
забезпечується реагування на заяви 
і повідомлення про порушення каран-
тину; організовано роботу рейдових 
груп з метою виявлення суб’єктів 

господарювання, які порушують 
карантинні обмеження; проводять-
ся необхідні оперативно-розшукові 
заходи з метою виявлення осіб, які 
здійснюють нелегальну торгівлю 
лікарняними засобами, засобами 
індивідуального захисту, першої 
необхідності, тощо.

З початку карантину поліцейські 
опрацювали майже 130 тис. пові-
домлень (станом на 29.10.2020), 
пов’язаних із порушенням каран-
тинних заходів, складено більше 40 
тис. адміністративних протоколів, у 
т.ч. 3025 протоколів щодо порушен-
ня правил самоізоляції. За резуль-
татами розгляду протоколів судами 
накладено штрафи на загальну суму 
понад 17,2 млн. гривень.

Розпочато 338 кримінальних про-
ваджень, з яких 198 пов’язані з 
карантинними заходами та 140 – з 
порушенням санітарних правил і 
норм щодо запобігання інфекцій-
ним хворобам та масовим отруєн-
ням (ст. 325 Кримінального кодексу 
України).

Наразі до заходів щодо запобіган-
ня поширенню коронавірусу що-
денно залучається близько 13 тисяч 
поліцейських, при цьому в окремі 
періоди їх кількість зростала до 19 
тис.

Ужиті заходи дозволили локалі-
зувати більшість осередків захво-
рювання та в певній мірі стримати 
темпи розповсюдження хвороби на 
території України.

– Чи призвела пандемія СОVID – 
19 до змін у сферах порушень мі-
граційного законодавства – зокре-
ма, чи вплинула на зміну каналів 
постачання нелегальних мігран-
тів до України та через Україну?

– Згідно із даними, оприлюдне-
ними у восьмому Моніторингово-
му віснику Всеукраїнської коаліції 
громадських організацій з протидії 
торгівлі людьми «Вплив COVID-19 
на протидію торгівлі людьми в 
Україні», підготовленого за спри-
яння Представництва Міжнарод-
ної організації з міграції в Україні, 
Міністерства міжнародних справ 
Канади, Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID): «за-
криття кордонів, нововведення у 
міграційній політиці, економічна 
криза, психологічний стрес, спри-
чинені появою нового вірусу, та не-
обхідність впровадження карантин-
них обмежень всебічно вплинули 
і позначилися на ситуації торгівлі 
людьми в Україні».

Зокрема, учасники коаліції, на 
підставі аналізу звернень про до-
помогу від осіб, що вважали себе 
потерпілими від торгівлі людьми, 
які надходили протягом січня-черв-
ня 2020 року, звернули увагу на на-
ступні чинники.

У період березня – квітня 2020 
року учасниками коаліції був зафік-
сований помітний приріст звернень 
таких осіб про допомогу, причи-
ною яких стало масове звільнення 
та повернення в Україну трудових 
мігрантів, що зазнали експлуатації 
за кордоном. Так, у віснику наве-
дені приклади деяких поширених 
країн призначення – це Польща, 
Німеччина, Словенія. Проте, також 
зазначається, що певні складнощі 
виникали з поверненням українців 
додому, у зв’язку з обмеженнями 
транспортного сполучення (авто-
бусом, залізницею, літаком) задля 
запобігання поширенню коронаві-
русної інфекції, введені в дію як 
сусідніми країнами та ЄС, так і в 
самій державі.

На початку літа, після деякої ста-
білізації обстановки у цій сфері, 

знову були відкриті кордони, по-
вернуто транспортне сполучення, 
що дозволило громадянам України 
як повернутися з трудової експлу-
атації, так і знову поновити мігра-
ційні потоки з України до ЄС.

Вказані у віснику чинники від-
дзеркалюють і сферу, пов’язану 
з нелегальною міграцією, оскіль-
ки більшість іноземців-нелега-
лів, які потрапляють до України, 
розглядають нашу державу лише 
як «країну-транзит», остаточною 
ціллю все ж таки є більш розвине-
ні європейські держави.

Лише впродовж січня-серпня 
2020 року правоохоронними ор-
ганами держави було виявлено 64 
групи нелегальних мігрантів (про-
ти 123 груп за аналогічний період 
2019 року), до складу яких входи-
ло 282 іноземці (проти 519 осіб, 
виявлених за аналогічний період 
2019 року). Отже, рівень нелегаль-
ної міграції в Україні впав удвічі.

Відбулися зміни у регіонах краї-
ни, де такі групи виявлялися. Зо-
крема, в цьому році це було лише 
на території Львівської, Закарпат-
ської, Чернівецької, Волинської, 
Рівненської, Житомирської, Хар-
ківської, Луганської областей. 
Натомість у 2019 році такі факти 
були зафіксовані у м. Києві, Київ-
ській, Вінницькій, Одеській, Сум-
ській та Херсонській областях. 

Найбільше іноземців прибуло до 
нашої країни (йдеться про осіб, 
які були виявлені у групах неле-
гальних мігрантів) з наступних 
країн походження: Афганістан, 
Бангладеш, Шрі-Ланка, Туреччи-
на, Індія, Сирія, Ірак, В’єтнам.

Раніше ж найбільш поширеними 
країнами походження нелегальних 
мігрантів були Афганістан, Пакис-
тан, Індія, Бангладеш, В’єтнам. 

Щодо каналів транзитного пере-
міщення нелегалів, то за останні 
роки основними каналами потра-
пляння нелегальних мігрантів в 
Україну є Луганська, Сумська та 
Харківська області.

Зазвичай місцями тимчасової 
дислокації (перевалки, пересадки) 
нелегальних мігрантів на шляху 
до країн ЄС стають Київ та Київ-
ська область, Одеська область, За-
карпатський регіон.

Крім того, у зв’язку з обмежу-
вальними противоепідемічни-
ми заходами частина іноземців, 
звільнених у 2020 році з установ 
виконання покарань і пунктів тим-
часового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, стали 
заручниками нелегального пере-
бування та націлилися на незакон-
не потрапляння до країн ЄС.

– Чи змінилася за останні 1,5 
року ситуація зі злочинами, ско-
єними іноземцями: чи змінилася 
їх кількість, склад? Від вихідців 
яких регіонів світу існує потен-
ційно більша небезпека?

– Відповідно до інформації Го-
ловного слідчого управління, за 
вісім місяців 2020 року громадя-
нами інших держав на території 
України вчинено 1 002 криміналь-
них правопорушення, а минулого 
року їх було на 30% більше.

Нагадаю, що 04 червня 2020 року 
Верховною Радою прийнятий За-
кон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за злочини, 
вчинені злочинною спільнотою», 
який стосується так званих «ворів у 
законі» і набрав чинності 27 червня 
2020 року. 

Наразі  ще  рано говорити  про  
практику застосування нової статті
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255-1, якою доповнено Кримі-
нальний кодекс України і якою 
передбачено кримінальну відпові-
дальність за встановлення або по-
ширення злочинного впливу.

Відзначу, що у 2019 році до суду 
скеровано 2611 кримінальних про-
ваджень, вчинених іноземцями. 
При цьому найбільше злочинів 
скоїли громадяни Російської Фе-
дерації, Грузії, Азербайджанської 
Республіки, Республіки Молдова. 
А найпоширенішими злочинами 
були крадіжки, грабежі, шахрай-
ства та розбійні напади.

Також працівники Департаменту 
стратегічних розслідувань  Наці-
ональної поліції України постій-
но здійснюють  заходи з викриття 
злочинів, які, у тому числі, скою-
ються іноземними громадянами на 
території України. Лише упродовж 
11 місяців співробітники підроз-
ділу викрили 109 кримінальних 
правопорушень, більшість –  май-
нові, які скоїли громадяни інших 
держав. Серед них – вимагання 
грошей, замах на умисні вбивства, 
викрадення людей, крадіжки, а та-
кож злочини, пов’язані з незакон-
ним обігом наркотичних засобів 
та психотропних речовин тимча-
сового перебування іноземців та 
осіб без громадянства і чекають 
на примусове видворення після 
завершення всіх необхідних про-
цедур. Також один «вор в законі» 
відбуває покарання у місцях поз-
бавлення волі, один перебуває в 
слідчому ізоляторі, двоє – у між-
народному розшуку.

– Чи безпечнішим для іноземців 
стало проживати в Україні? Яка 
ситуація із злочинами в Україні, 
жертвами яких стають іноземні 
мігранти?

– У цьому році обліковано по-
над 500 кримінальних правопору-
шень, скоєних відносно іноземних 
громадян: це удвічі менше, ніж у 
попередньому році.  

При цьому зріс відсоток оголо-
шених підозр та закінчених досу-
дових розслідувань. 

– За висновками Міжнародної 
організації з міграції, під час 
пандемії мігранти опиняються 
в групі ризику і стають більш 
вразливими для торгівлі людь-
ми та експлуатації. Як виглядає 
статистика злочинів, пов’яза-
них з торгівлею людьми в 2020 
році? Чи спостерігається збіль-
шення таких правопорушень? 
Стосовно яких категорій мігран-
тів: громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства?

– Щодо злочинів, пов’язаних з 
торгівлею людьми: за 8 місяців 
слідчі  здійснювали досудове роз-
слідування в кримінальних про-
вадженнях щодо 739 криміналь-
них правопорушень за ознаками 
злочинів, передбачених ст. 149 
(Торгівля людьми) Кримінального 
кодексу України, із них 179  - за-
реєстровано у зазначений період 
(січень, лютий – 70, березень – 22, 
квітень – 12, травень – 21, чер-
вень – 19, липень – 12, серпень – 
23 кримінальних правопорушень). 
Тобто, починаючи з березня 2020 
року спостерігається зменшення 
реєстрації злочинів цієї категорії. 

Можу повідомити, що 77 особам 
оголошено про підозру у вчиненні 
136 кримінальних правопорушень. 
Закінчено досудове розслідування 
у 154 кримінальних правопору-
шеннях.

Слід зазначити, що у 2020 році 
вектор роботи підрозділів БЗПТЛ 
був скорегований на документу-

ванні організованих груп та зло-
чинних організацій, які діють у 
сфері торгівлі людьми. Тож викри-
то 28 організованих груп, з них 8 
груп вчиняли злочини, пов’язані з 
торгівлею людьми.

Поширення коронавірусної ін-
фекції в світі та заходи, які вжи-
ваються кожною країною для її 
зупинення, вплинули на ситуацію 
у сфері протидії торгівлі людь-
ми в Україні. Об’єктивні факто-
ри, зокрема, закриття кордонів 
та максимальні обмеження тран-
спортних сполучень у багатьох 
випадках унеможливили перемі-
щення людей за кордон з метою 
експлуатації. Україна переважно 
є країною походження «живого» 
товару, тому закриття кордонів іс-
тотно вплинуло на криміногенну 
обстановку, пов’язану з торгівлею 
людьми.

Зважаючи на це, поширеними 
стали форми торгівлі людьми у 
вигляді трудової (примусової) екс-
плуатації, які носять внутрішній  
(внутрішньодержавний) характер. 
Далі на ситуацію у сфері торгівлі 
людьми вплинули тіньові схеми, 
пов’язані з вербуванням україн-
ських жінок з метою втягнення в 
зайняття проституцією та інших 
форм сексуальної експлуатації. 

На третьому місці залишається 
кількість викритих фактів вербу-
вання наших громадян з метою 
втягнення у злочинну діяльність 
за кордоном,  зокрема, пов’язану 
із розповсюдженням наркотиків 
або контрабандою мігрантів.

На сьогодні менше, ніж за остан-
ні роки, викрито фактів торгівлі 
дітьми (новонародженими), а та-
кож вербування та переміщення 
громадян з метою вилучення ор-
ганів. Однак набуває системності 
вчинення злочинів під прикрит-
тям застосування допоміжних ре-
продуктивних технологій, у тому 
числі методом сурогатного мате-
ринства. Цьому сприяє недостат-
нє правове регулювання вказаної 
сфери, а також відсутність належ-
ного контролю з боку держави.

На даний час Уряд розвиває си-
стему трансплантації в країні, 
зокрема створюється Єдина дер-
жавна інформаційна система тран-
сплантації.

– Сьогодні доволі часто луна-
ють новини про викриття зло-
чинних угруповань чи осіб, які 
підробляють паспортні докумен-
ти. Як часто органи Нацполіції 
стикаються з такими правопо-
рушеннями і наскільки такі зло-
чини загрожують національній 
безпеці та безвізовому режиму з 
ЄС?

– Відповідальність за підроблен-
ня документів, печаток, штампів 
та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, 
штампів передбачена статтею 358 
Кримінального кодексу України. 
Цьогоріч слідчі підрозділи Наці-
ональної поліції зареєстрували  
майже 10 000 кримінальних про-
ваджень.

Щодо злочинних угруповань, то 
до їх складу входять особи, які з 
метою приховування протиправ-
ної діяльності та уникнення від-
повідальності можуть використо-
вувати підроблені документи або 
документи з простроченим тер-
міном перебування на території 
України. У разі викриття таких 
фактів поліцейські встановлюють 
особу громадянина та вживають 
заходів відповідно до чинного за-
конодавства. У разі порушення 

норм міграційного законодавства 
- залучаються працівники мігра-
ційної служби, у випадку вчинен-
ня такими особами кримінальних 
правопорушень - вони будуть не-
сти покарання згідно з Криміналь-
ним кодексом України.

Аналіз інформації, що надходить 
до поліції, свідчить про те, що ос-
таннім часом усе більше грома-
дян України намагаються виїхати 
за кордон для працевлаштуван-
ня. За неофіційними даними, за 
кордоном на заробітках перебу-
ває близько чотирьох мільйонів 
українців. Як наслідок, на ринку 
України з’являється багато нових 
посередників, які пропонують 
свої послуги з працевлаштування 
за кордоном. За останні декілька 
років ліцензію Мінсоцполітики на 
господарську діяльність з посе-
редництва у працевлаштуванні за 
кордоном  отримали близько 1000 
рекрутинових агентств. Але ж є 
фірми, працюють без дозволів і 
під прикриттям надання інформа-
ційних послуг.

При цьому існує реальна загроза 
для України скасування безвізово-
го режиму з країнами ЄС. Згідно із 
інформацією агентства Європей-
ського союзу з безпеки зовнішніх 
кордонів («Фронтекс»), що опу-
бліковано ще в червні 2018 році 
та викликало велике занепокоєння 
Ради національної безпеки та обо-
рони України, українці займають 
перше місце серед осіб, відносно 
яких країнами ЄС приймалося рі-
шення про видворення в зв’язку 
з порушення міграційного і тру-
дового законодавства. Також гро-
мадянам України найчастіше  від-
мовляють у наданні робочих віз 
до країн ЄС (при тому, що деякі 
країни ЄС спростили порядок їх 
отримання для українців).

Безумовно, поширення коро-
навірусної інфекції (COVID-19) 
вплинуло на ситуацію, пов’яза-
ну з трудовою міграцією україн-
ців, проте дія шахрайських схем 
всередині держави та оборудки у 
цій сфері, пов’язані з підроблен-
ням документів, необхідних для 
виїзду та працевлаштування за 
кордоном, залишається значним. 
Більше за все про це говорять ви-
криті потужні організовані групи, 
які діяли у цій сфері, у Києві, Чер-
нівецькій, Хмельницькій і Терно-
пільській областях. 

Відзначу, що спільно з Мініс-
терством соціальної політики для 
уникнення ризиків, пов’язаних з 
торгівлею людьми, виявлення та 
припинення злочинів щодо пра-
цевлаштування за кордоном, пред-
ставники Національної поліції 
України наразі входять до складу 
комісії з ліцензування певних ви-
дів господарської діяльності при 
Мінсоцполітики. 

– Який рівень взаємодії у сфе-
рі протидії «міграційним зло-
чинам» сьогодні склався між 
органами Нацполіції, ДМС та 
Держприкордонслужби? Що На-
цполіції хотілося б покращити 
чи удосконалити?

– У нас хороша взаємодія з під-
розділами Державної міграційної 
служби України (далі – ДМС Укра-
їни) та Держприкордонслужби.

Торік ми двічі брали участь у про-
веденні  загальнодержавних опера-
тивно-профілактичних заходів під 
умовною назвою «Мігрант», аби 
вдосконалити механізми протидії 
так званим міграційним злочинам.

Крім цього, наші співробітники 
залучалися до проведення спіль-

ної з Держприкордонслужбою 
спеціальної прикордонної опера-
ції «Кордон», яка щорічно прово-
диться з метою зниження проти-
правної діяльності на державному 
кордоні та допомагає виявляти 
правопорушників на підступах до 
державного кордону України.

Зважаючи на запровадження про-
тиепідемічних обмежень, цьогоріч 
вищезазначені заходи не проводи-
лися, але ми пойтійно організо-
вуємо спільні відпрацювання для 
виявлення порушників міграцій-
ного законодавства.  

– Чи мають органи Національ-
ної поліції досвід у сферах про-
тидії нелегальній міграції та 
торгівлі людьми, який був би ко-
рисним міжнародній спільноті?            

– Насамаперед зауважу, що На-
цполіція ініціює створення та 
бере безпосередню участь  у ро-
боті міжнародних слідчих груп у 
таких кримінальних проваджен-
нях.

Зокрема в рамках одного з кри-
мінальних проваджень за статтею 
149 (Торгівля людьми), за під-
тримки Євроюсту створено між-
народну слідчу групу, до складу 
якої увійшли представники пра-
воохоронних органів України, Че-
хії та Швеції, де з українського 
боку участь беруть представники 
Офісу Генерального прокурора, 
Головного слідчого управління  
та Департаменту боротьби зі зло-
чинами, повязаними з торгівлею 
людьми. 

Окрім вказаного, ініційовано 
створення таких спільних слідчих 
груп у справах торгівлі людьми і 
нелегальної міграції із Грецією, 
Італією та Туреччиною. 

Така форма співробітництва роз-
ширює можливості обміну доказа-
ми та їх одночасного використан-
ня зацікавленими сторонами, а 
також проведення спільних слід-
чих дій без тяганини запитів про 
міжнародну допомогу.

– Насамкінець не можемо не 
запитати про те, як поліцейські 
працювали під час виборів. Чи 
багато порушень зафіксовано?

– Від початку передвиборчої 
кампанії поліцейські працюва-
ли в посиленому режимі. Станом 
на 29 жовтня зафіксовано 15229 
заяв і повівдомлень, повязаних із 
виборчим процесом, із них 5006 
т- безпосередньо у день виборів. 
Загалом ми розслідуємо 946 кр-
нимінальних проваджень і склали 
2297 адміністративних протоко-
лів. Серед виявлених порушень 
найбільше зафіксовано випадків 
порушень здійсненню виборчого 
права, підкупу виборців тощо.

Поліцейські заступали на охо-
рону всіх виборчих дільниць і 
виборчої документації, тож мо-
ментально реагували на всі пору-
шення. 

Відзначу, що ми працювали так, 
аби поліція була поза політикою і 
свої зусилля скеровували насам-
перед на забезпечення правопо-
рядку.

Можу сказали, що в цілому ми 
впоралися із завданнями, які пе-
ред нами стояли. Тож я дякую 
кожному поліцейському за профе-
сійну роботу. 

– Дякую Вам, шановний Ігоре 
Володимировичу, за змістовну 
розмову! 

Інтерв’ю провів,
І. Супруновський
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Актуально

Міграційна криза 2015 року в Єв-
ропі переконливо довела недостат-
ню ефективність спільної мігра-
ційної політики ЄС та необхідність 
відновлення довіри громадян до 
здатності співтовариства регулюва-
ти міграційні проблеми. 

Хоча у порівнянні з 2015 року чис-
ло спроб нелегального перетину 
кордону ЄС зменшилося на 92%, а 
кількість виявлених в країнах-чле-
нах мігрантів у неврегульованому 
статусі – на 70%, однак Європу по-
кинули, як примусово, так і добро-
вільно, не більше третини таких 
осіб. Чисельність поданих інозем-
цями клопотань про притулок зна-
чна і в 2019 році становила майже 
613 тис., тобто лише вдвічі менше, 
ніж рекордного 2015 року (1,2 млн 
клопотань).

Таким чином, міграційний тиск 
на Європу, як і серйозні проблеми 
у сфері міграційного менеджменту, 
продовжують існувати. По-перше, 
попри проголошення єдиної євро-
пейської системи притулку, недо-
статня координація країн-членів 
при прийнятті рішень щодо надан-
ня захисту та відмов у його надан-
ні призводить до небажаної і фак-
тично нелегальної міграції шукачів 
притулку територією ЄС у пошу-
ках кращих варіантів. Різні країни 
застосовують різні процедури на 
кордоні щодо ідентифікації прибу-
лих, виявлення осіб, які потребують 
міжнародного захисту.

По-друге, лише приблизно 15% 
рішень, які вимагають повернення 
іноземців на батьківщину як таких, 
що не мають підстав для перебуван-
ня в Європі, завершуються реадміс-
ійними зверненнями до країн похо-
дження, тобто співпраця з третіми 
країнами є вкрай недостатньою. 
Водночас погано використовуються 
можливості програм сприяння до-
бровільному поверненню нелегалів 
та їх реінтеграції на батьківщині. 

Наступна проблема – недостатня 
взаємопідтримка, що призводить 
до невиправдано великого наван-
таження на країни першого в’їзду. 
Відповідно до прийнятого в період 
міграційної кризи рішення Ради ЄС 
про переселення шукачів захисту 
з прикордонних країн, виявлення 
солідарності очікувалося як добро-
вільне, інших форм підтримки, крім 
переселення, не передбачалося. 
Досвід реалізації цього рішення за-
свідчив необхідність структурувати 
та забезпечити солідарні дії законо-
давчою базою.

Ще одним викликом є відсутність 

чіткого механізму реагування на 
кризові ситуації. Криза 2015 року 
довела необхідність бути готовими 
до дій в умовах форс-мажору, коли 
звичайні законодавчі механізми на-
дання притулку непридатні. Так 
само пандемія COVID-19 підтвер-
дила потребу у гнучкості такої сис-
теми, оскільки в умовах карантину 
довелося приймати неординарні рі-
шення щодо продовження термінів 
перебування іноземців, забезпечен-
ня їм доступу до  медичних та ін-
ших соціальних послуг.

Також проблемою є поширення 
застосування сили на кордоні, що 
спостерігалося останніми роками. 
Хоча країни-члени зобов’язані за-
безпечувати контроль на зовнішньо-
му кордоні ЄС, вони повинні також 
поважати права людини на пошук 
притулку та дотримуватися основ-
ного принципу захисту біженців, 
який полягає у невисланні особи до 
тієї країни, де їй загрожує небезпе-
ка. Особливо проблемним видається 
визначення подальшої долі тих мі-
грантів, які потрапляють до Європи 
в результаті рятувальних та пошуко-
вих операцій на морі.

Попри ці та інші виклики, які сто-
ять перед ЄС у міграційній сфері, 
єврооптимісти наполягають, що Єв-
ропейський Союз здатен віднайти 
спільні підходи до регулювання мі-
грації, як це вже було зроблено щодо 
спільного ринку, спільної валюти та 
іншого, а також забезпечити спра-
ведливий баланс між відповідаль-
ністю та солідарністю країн-членів. 

Після тривалих консультацій з уря-
дами, громадянським суспільством, 
соціальними партнерами 23 вересня 
2020 року Єврокомісія винесла на 
розгляд Європарламенту та Ради ЄС 
нову редакцію європейського Пакту 
про міграцію та притулок, а також 
зміни до дев’яти ключових законо-
давчих актів у відповідній сфері. 
Причому це лише початок перего-
ворного марафону. «Дорожня карта» 
з імплементації Пакту містить план 
розробки та узгодження цілої низки  
документів: від стратегії міграцій-
ної політики ЄС до регламентів та 
планів дій з конкретних питань.

Удосконалення законодавства за-
пропоноване за кількома напряма-
ми. Передусім йдеться про більш 
ефективні процедури. Усі нелегаль-
ні мігранти, які прибуватимуть на 
кордони ЄС, будуть врятовані під 
час операцій на морі або виявлені 
на території країн-членів, протягом 
щонайбільше п’яти днів проходити-
муть процедури ідентифікації осо-
би, безпековий та медичний тест, 
занесення біометричної інформації 
про них до бази даних «Євродак», 
яка буде модернізована. Серед них 
виявлятимуть осіб, які потребують 
міжнародного захисту, і спрямо-
вуватимуть їх до короткої, тобто 
безпосередньо на кордоні (не може 
тривати понад 12 тижнів), або зви-
чайної процедури визначення ста-
тусу біженця. Однак процедура на 
кордоні не застосовуватиметься до 
дітей без супроводу та сімей з діть-
ми віком до 12 років.

Замість так званої кваліфікаційної 
директиви розроблено регламент, де 
критерії визнання статусу біженця 
трансформовано в обов’язкові пра-
вила, наприклад щодо тривалості 
дозволу на перебування, доступу до 
соціальних прав. Передбачено поси-
лення стимулів до інтеграції корис-
тувачів захисту. Зокрема, пропону-
ється надавати визнаним біженцям 

права постійних мешканців ЄС не 
через 5, а через 3 роки проживання, 
забезпечити їм можливість вільно 
переїжджати та працювати по всій 
території спільноти. 

Зазнає змін також директива щодо 
умов прийому, які мають бути іден-
тичними у всіх країнах-членах. 
Проте користуватися усіма видами 
підтримки шукачі захисту зможуть 
лише в тій країні, де провадить-
ся процедура визначення їхнього 
статусу, що має убезпечити від пе-
реїздів з однієї країни до іншої. 
Не пізніше шести місяців після 
реєстрації заяви шукачі притулку 
мають отримати право на працев-
лаштування, а діти впродовж двох 
місяців після прибуття – реалізу-
вати право на освіту. Країни-члени 
також будуть зобов’язані розробити 
плани на випадок непередбачуваних 
ситуацій з тим, щоб мати змогу за-
безпечити прийом біженців у разі 
масового припливу.

Буде створено повноцінне євро-
пейське агентство з питань притул-
ку, яке надаватиме країнам-членам 
допомогу у проведенні процедур 
захисту, а також запроваджена по-
стійно діюча система переселення 
біженців в інші країни, хоча пре-
рогатива приймати рішення щодо 
кількості переселенців залишати-
меться за національними урядами.

Нова версія директиви ЄС щодо 
повернення передбачатиме проце-
дури швидкого повернення шукачів 
притулку, які отримали відмову у 
наданні захисту на кордоні, більш 
ефективні правила щодо прийняття 
рішення про повернення, нові мож-
ливості для фінансової та матері-
альної підтримки добровільного по-
вернення, можливість затримувати 
нерегулярних мігрантів, які можуть 
становити загрозу безпеці, на строк 
до трьох місяців тощо. Оскільки 
значну частину мігрантів у невре-
гульованому становищі в Європі 
становлять шукачі притулку, яким 
було відмовлено, запропоновано 
гармонізувати процедури надання 
притулку та прийняття рішення про 
повернення і ухвалювати відповідні 
рішення одночасно. З метою уніфі-
кації національних процедур повер-
нення запропоновано запровадити 
посаду європейського координатора 
з цього питання із мережею місце-
вих представників.

Якою б ефективною не була систе-
ма, вона потребує наявності окре-
мого алгоритму функціонування в 
умовах кризи. У зв’язку з цим Єв-
рокомісією запропоновано ухва-
лити спеціальний регламент дій у 
форс-мажорних ситуаціях, зокрема 
порядок надання захисту окремим 
групам шукачів притулку, які не мо-
жуть повернутися на батьківщину 
через військовий конфлікт або інші 
загрози. Відповідний статус надава-
тиметься на строк до одного року, 
протягом якого можна буде органі-
зувати стандартну процедуру інди-
відуального розгляду клопотань.

Окрема увага приділятиметься 
охороні зовнішнього кордону. По-
стійно діючий європейський корпус 
прикордонної та морської охорони, 
який буде розгорнутий в 2021 році, 
зможе надавати допомогу націо-
нальним силам будь-де, де існува-
тиме потреба. Важливим напрямом 
спільних дій, який буде посилено, 
залишається боротьба із незакон-
ним переправленням мігрантів, про-
ведення операцій із виявлення пере-
правників та порятунку їхніх жертв 

на морі.
Наступний напрям удосконалення 

міграційної політики ЄС – це по-
силення солідарності країн-членів. 
Кожна з них мусить брати участь 
у підтримці держав, які зазнали 
найбільших проблем у зв’язку з 
прибуттям біженців, а також – у 
забезпеченні виконання гуманітар-
них зобов’язань ЄС. Враховуючи 
різноманітність умов у різних кра-
їнах, запропоновано гнучку, проте 
обов’язкову систему солідарності. 
Це може бути переселення шукачів 
притулку з країн, де їхня кількість 
найбільша, організація повернення 
тих, кому було відмовлено у надан-
ні захисту, на батьківщину, участь 
в операціях з порятунку на морі, 
надання допомоги третім країнам 
з метою зменшення міграційних 
потоків з їх території тощо. Обсяг 
зобов’язань розраховуватиметься 
залежно від чисельності населення 
та ВВП країни, а також чисельності 
шукачів притулку, які знаходяться в 
процедурі визначення статусу.

Важливим компонентом нової мі-
граційної політики ЄС є співпраця 
з третіми країнами, звідки люди 
намагаються дістатися Європи. Пе-
редбачається надання допомоги 
країнам походження з тим, щоб під-
вищити якість життя в них та впли-
нути на причини міграції. Водночас 
розвиватиметься співпраця з країна-
ми походження та транзиту з метою 
запобігання нелегальній міграції, 
реадмісії та реінтеграції повернен-
ців. Розширення каналів легальної 
міграції розглядається як засіб за-
побігання нелегальній міграції.

Єврокомісія підтвердила потребу 
ЄС у додаткових людських ресур-
сах з-за кордону, передусім квалі-
фікованих, та необхідність залучати 
талановитих людей. Запропоновано 
розширити гарантії прав мігрантів, 
які є довготривалими мешканцями 
країн ЄС, зокрема щодо переїзду та 
працевлаштування по всій території 
спільноти, розробити спільні пра-
вила прийому та працевлаштування 
для трудових мігрантів, започатку-
вати співпрацю з основними країна-
ми-партнерами, які не є членами ЄС, 
щодо міграції фахівців та студентів. 
Можливістю набути «голубі карт-
ки», тобто дозволи на проживання, 
якими користуються привілейовані 
висококваліфіковані мігранти, змо-
жуть скористатися також і біжен-
ці. Крім того, планується створити 
загальноєвропейську платформу 
рекрутування працівників з третіх 
країн, запровадити систему при-
ватної чи колективної спонсорської 
підтримки (фінансової, матеріаль-
ної, моральної) прибулих.

Таким чином, новий підхід ЄС до 
міграційного менеджменту відзна-
чається комплексністю, об’єднує  
політики у сфері міграції, притулку, 
інтеграції, управління кордонами, 
боротьби з нелегальною міграцією 
та заохочення імміграції необхідних 
європейському ринку праці фахівців, 
виходячи з того, що загальний успіх 
залежить від прогресу на всіх фрон-
тах. Він включає як внутрішній, так 
і зовнішній аспекти міграційної по-
літики, тобто співпрацю з країнами 
походження та транзиту, має реалізо-
вуватися як на національному, так і 
на загальноєвропейському рівні.

О. Малиновська,
доктор наук з держуправління, 

головний науковий співробітник 
Національного інституту

 стратегічних досліджень
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Нелегальна міграція

Чимало іноземців, користуючись си-
туацією, яка склалася внаслідок панде-
мії коронавірусної інфекції COVID-19, 
спричиненої SARS-CoV-2, не дотриму-
ються чинного законодавства України та 
міжнародних угод.

Працівники відділу міграційного 
контролю та адміністративного прова-
дження міграційної служби Львівщини 
ретельно виконують свою роботу, пов’я-
зану із виявленням порушників мігра-
ційного законодавства.

Так 21 жовтня поточного року праців-
ники даного відділу, спільно з праців-
никами оперативно-розшукового відді-
лу Львівського прикордонного загону, 
здійснили перевірку на львівському 
ринку «Шувар».

Серед 26 перевірених іноземців 6 вия-
вились порушниками міграційного зако-
нодавства. На них було складено прото-
коли за ч. 1 ст. 203 КУпАП. 

Трьох громадян Узбекистану та  трьох 
– Азербайджану оштрафували на суму 
10 600 гривень, які сплачено в дохід дер-
жави Україна.

Міграційною службою Львівської об-
ласті прийнято рішення про примусо-
ве повернення даних іноземців за межі 
України. Нелегальні мігранти зобов’яза-
ні  покинути нашу державу.

Додатково повідомляємо, що законо-
давством України для іноземців з країн 

з безвізовим режимом передбачено тер-
мін перебування на території нашої дер-
жави, який становить 90 днів протягом 
180 днів.

Ті іноземці та особи без громадянства, 
які мають бажання перебувати в Украї-
ні, повинні знати, що порушення правил 
перебування в Україні, відповідно до ст. 
203 КУпАП, тобто проживання без до-
кументів на право проживання в Укра-
їні, за недійсними документами або до-
кументами, термін дії яких закінчився, 
або працевлаштування без відповідного 
дозволу на це, якщо необхідність тако-
го дозволу передбачено законодавством 
України, або недодержання встановле-
ного порядку пересування і зміни місця 
проживання, або ухилення від виїзду з 
України після закінчення відповідного 
терміну перебування, неприбуття без 
поважних причин до визначеного місця 
навчання або працевлаштування після 
в’їзду в Україну у визначений строк, а 
так само порушення правил транзит-
ного проїзду через територію України, 
крім порушень, передбачених частиною 
другою цієї статті, тягнуть за собою на-
кладення штрафу від ста до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Головне управління ДМС
 у Львівській області

Працівники Управління Служби без-
пеки України в Житомирській області 
та обласного Управління ДМС продов-
жують активно проводити відповідні 
заходи з протидії нелегальній міграції, 
сприяють виявленню низки протиправ-
них діянь, які суперечать вимогам чин-
ного законодавства про правовий ста-
тус іноземців і осіб без громадянства.

Так, 1 жовтня цього року через пункт 
пропуску «Бориспіль» здійснено вико-
нання рішення Приморського район-
ного суду м. Одеси про  примусове 
видворення громадянина Республіки 
Узбекистан А. до країни походження.

Зазначений іноземець після рішення 
даного суду не мав законних підстав 
перебування в Україні та переховувався 
від правоохоронців на території нашої 
держави.

5 вересня 2019 року Корольовським 
районним судом м. Житомира за адмі-
ністративним позовом УДМС відносно 

вказаного громадянина А. прийнято 
рішення про затримання та поміщен-
ня до пункту тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають на території 
України з метою ідентифікації та за-
безпечення видворення останнього за 
межі території України.

Робота з протидії нелегальній міграції 
триває.

Управління ДМС 
у Житомирській області

Неодноразово засудженого за особли-
во тяжкі злочини росіянина, який відбу-
вав покарання на території Запорізької 
області за умисне вбивство, примусово 
видворили за межі України.

15 жовтня працівниками УДМС в За-
порізькій області спільно із представ-
никами Служби безпеки України об-
ласті було виконано судове рішення про 

примусове видворення за межі України 
громадянина Російської Федерації 1980 
року народження.

Рецидивіст відбував своє чергове по-
карання за ч. 1 ст. 115 КК України тер-
міном у дев’ять років  в Біленьківській 
виправній колонії № 99 та не мав при 
собі жодних документів. 

У співпраці з посольством Російської 
Федерації росіянину у найстисліші тер-
міни підтвердили громадянство та до-
кументували свідоцтвом на повернення 
до РФ.

Одразу після звільнення з виправної 
колонії кримінальника було депортова-
но з України через КПП «Гоптівка» із 
забороною в’їзду терміном на 5 років.

 Напрям роботи стосовно іноземців, 
які звільняються з місць позбавлення 
волі, з метою попередження криміналь-
них загроз, знаходиться на особливому 
контролі в міграційній службі області.

Управління ДМС 
у Запорізькій області

Працівники міграційної 
служби Прикарпаття у 
взаємодії з оперативни-
ками відділу «К» УСБУ 
в Івано-Франківській об-
ласті здійснюють заходи 
із забезпечення вико-
нання рішення суду про 
примусове видворення за 
межі України 46-річного 
громадянина Республіки 
Грузія.

 Суд повною мірою за-
довольнив позовні вимо-
ги УДМС в області про 
примусове видворення з 
України іноземного гро-
мадянина, котрий може 
негативно  впливати на 
криміногенну ситуацію, 

загрожувати національ-
ній безпеці та публічному 
порядку.

Слід зауважити, що де-
портації підлягає чоловік 
з чималим кримінальним 
минулим. За плечима 
цього іноземця декіль-
ка засуджень до позбав-
лення волі і відбування 
покарання у в’язницях 
у Польщі, Німеччині і 
Російській Федерації. 
Днями він звільнився з 
виправної колонії на те-
риторії Івано-Франківщи-
ни, де відбував семирічне 
ув’язнення за вчинення 
розбою та грабежів у сто-
лиці України.

На сьогодні громадя-
нин Грузії перебуває 
у Волинському пункті 
тимчасового перебу-
вання іноземців та осіб 
без громадянства, які 
незаконно знаходяться 
на території України. 
Процедура примусового 
видворення передбачає, 
що іноземця доправлять 
до кордону у супроводі 
працівників міграційної 
служби і правоохорон-
ців. Відповідно до рі-
шення суду 46-річному 
іноземцеві буде заборо-
нено відвідувати Украї-
ну найближчих 5 років.

Цього року в Іва-
но-Франківській облас-
ті було виявлено понад 
70 неврегульованих мі-
грантів, які перебували 
в Україні з порушенням 
міграційного законодав-
ства. Щодо півсотні з 
них прийнято рішення 
про добровільне чи при-
мусове повернення до 
країн походження, а в 
окремих випадках – про 
примусове видворення з 
України.  

Управління ДМС 
 в Івано-Франківській 

області

В Ужгороді працівники міграційної служби Закарпаття спільно з співробіт-
никами сектору міжнародного поліцейського співробітництва та управлін-
ня карного розшуку в області виявили та затримали іноземця, який трива-
лий час розшукувався Інтерполом. 24-річний громадянин Чехії причетний 
до скоєння збройного нападу та пограбування. Наразі вирішується питання 
про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 Головне управління ДМС у Закарпатській області

Співробітники міграційної служби 
та поліції Одеської області прове-
ли на ринку «Летючий голландець» 
заходи, які спрямовані на протидію 
етнічній злочинності та виявлення 
правопорушень у сфері міграційного 
законодавства.

Внаслідок перевірок виявлено іно-
земця, відносно якого ще у 2019 році 
міграційною службою було прийнято 
рішення про примусове повернення 
до країни походження із забороною 
в’їзду на територію України терміном 
на 3 роки. Дана особа є громадяни-
ном Азербайджану. Правопорушник 

міграційного законодавства прибув у 
2019 році на територію України поза 
пунктом пропуску (незаконно).

 Другого жовтня 2020 року міграцій-
ною службою було прийнято рішення 
про примусове повернення іноземця 
до країни походження строком до 6 
жовтня 2020 року. Проте правопо-
рушник не виконав даного рішення.

Внаслідок цього 16 жовтня співро-
бітники відділу міграційного контр-
олю Головного управління ДМС 
України в Одеській області спільно 
з 2-м відділом (боротьба з трансна-
ціональними та етнічними організо-
ваними злочинними групами) УСР 
в Одеській області ДСР НП України 
примусово видворили іноземця, який 
порушив законодавство України із за-
бороною в’їзду на територію України 
терміном на 10 років.

 Міграційна служба дякує правоохо-
ронним органам за плідну співпрацю.

Головне управління ДМС
 в Одеській області

Львівський ринок «Шувар» перевірено! Видворено правопорушника міграційного законодавства

На Житомирщині примусово видворили іноземця, 
якому рішенням суду заборонений в’їзд на територію 

України строком на п’ять років

З виправної колонії – до Росії

З України видворяють іноземця-рецидивіста

В Ужгороді затримали іноземця, якого 
розшукував Інтерпол
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Історія та люди

Народилася Людмила Старицька 29 
серпня 1868 року в Києві в родині відомого 
письменника, драматурга, громадського 
діяча Михайла Петровича Старицького 
та Софії Віталіївни Лисенко – рідної се-
стри композитора М. Лисенка.

Окрім домашнього навчання, Людмила 
здобувала освіту в пансіоні Криницької, 
навчалася в одній із найкращих приватних 
жіночих гімназій Києва В. Ващенка-Захар-
ченка. 

Родина Старицьких була осередком укра-
їнського духу Наддніпрянщини, тут не зга-
сала національна ідея, пам’ять про славне 
минуле українського народу, його побут, 
звичаї; панувала особлива літературна ат-
мосфера, звучала співоча українська мова. 
Бували тут діячі «Громади»: О. Русов, М. 
Драгоманов, П. Чубинський. Людмила по-
стійно спілкувалась з В. Антоновичем, М. 
Садовським, М. Кропивницьким, П. Жи-
тецьким, М. Заньковецькою.

Про дитячі роки письменниця писала: 
«Наше покоління – виключне покоління: 
ми були першими українськими дітьми. Не 
тими дітьми, що виростають в селі, в рідній 
сфері стихійними українцями, – ми були 
дітьми городянськими, яких батьки вихову-
вали вперше серед ворожих обставин сві-
домими українцями із сповитку».

У 1887 році альманах «Перший вінок» 
(Львів) опублікував поезію дівчини «Пана-
хида», присвячену Т. Шевченкові. Тут упер-
ше надрукувала свої вірші й Леся Українка. 
Рання поезія Л. Старицької привернула до 
себе увагу критики, схвально про неї від-
гукнулися П. Куліш, І. Франко.

Людмила стає учасницею театру кори-
феїв, театру самого М.Старицького, була 
серед організаторів, учасників театраль-
ного аматорства Наддніпрянщини. Вона 

організовує аматорські гуртки, пише для 
них водевілі, ліричну драму «Сафо», одну 
з найкращих своїх драм «Аппій Клавдій».

27 січня 1896 року Л. Старицька виходить 
заміж за київського лікаря Олександра Гри-
горовича Черняхівського. Згодом він стане 
відомим неврогістологом, професором, 
доктором медицини, автором численних 
праць у цій галузі, упорядником словника 
медичних термінів українською мовою. 
1900 року у них народилася донька Веро-
ніка.

Перша чверть XX ст. стала для літератор-
ки періодом найвищого творчого піднесен-
ня. У цей час вона пише проблемно-сімей-
ну драму «Крила», п’єсу «Останній сніп», 
драму «Милость Божа», драму на п’ять 
дій «Іван Мазепа», п’єси «Декабристи», 
«Червоний півень», «Тихий вечір», повість 
«Діамантовий перстень». П’єса «Гетьман 
Дорошенко» з величезним успіхом йшла на 
дореволюційній сцені. Загалом п’єси пись-
менниці можна було побачити на сценах 
багатьох театрів, їх включали до репертуа-
ру українські та російські трупи. Хоча цен-
зура часто забороняла їх.

Під час революційних подій 1905 року Л. 
Старицька-Черняхівська бере учать у мі-
тингах та демонстраціях, засіданнях полі-
тичних гуртків. 

Під час Першої світової війни Людмила 
Михайлівна працює сестрою милосердя у 
шпиталі, організовує дитячі притулки для 
сиріт. У листопаді 1916 року вона виїздила 
в Сибір і Поволжя, де розшукувала висла-
них галичан та допомагала їм матеріально. 

Від часу створення Центральної Ради Л. 
Старицька-Черняхівська стала її членом, а 
в квітні 1917 року увійшла й до Малої Ради. 
Людмила Михайлівна брала найактивнішу 
участь у створенні українських установ, 

підготовці та написанні постанов, розпо-
ряджень, відозв Центральної Ради, про-
голошенні її перших універсалів. У часи 
Української держави П. Скоропадського 
очолювала Український клуб.

У 1920-ті роки Л. Старицька-Черняхів-
ська перебивається випадковими заробіт-
ками, працюючи ткалею на трикотажній 
фабриці Вукоопспілки, перекладає лібрет-
то опер «Аїда», «Ріголетто», «Фауст», «Чі-
о-Чіо-Сан». Багато сил та енергії віддає те-
атральній справі: започатковує нові трупи, 
очолює Драматичну секцію Дніпросоюзу, 
займається режисурою. 

Наприкінці 1920-х – початку 1930-х років 
письменниця та її рідні зазнають гонінь і 
переслідувань. У 1929 році Людмилу Ми-
хайлівну та її чоловіка Олександра Григо-
ровича заарештовують, звинувативши в на-
лежності до «Спілки визволення України». 
Суд визначив їм п’ятирічне ув’язнення з 
наступним засланням. Після звільнення їх 
вислали до Сталіно (Донецьк). Через шість 
років вони повернулися до Києва. 

На початку 1938 року було заарештовано 
єдину доньку Черняхівських Вероніку – 
поетесу, перекладачку з французької, анг-
лійської, іспанської, німецької мов. Її звину-
ватили в шпигунстві на користь Німеччини. 
За постановою «трійки» її засудили на 10 
років в’язниці із суворою ізоляцією. Від 
катувань та знущань вона збожеволіла, а 
потім пропала без сліду.

Із туги помирає професор Олександр Чер-
няхівський. Тяжке горе не минає безслідно 
для Людмили Михайлівни. 20 липня 1941 
року, коли гриміла війна, точилися жорсто-
кі бої, а Червона армія відступала, 73-річну 
письменницю знову заарештовують. Її ра-
зом із сестрою Оксаною, академіком-схо-
дознавцем Агатангелом Кримським і ще 

кількома київськими інтелігентами ви-
возять вантажним авто до Харкова, а звід-
ти гонять етапом пішки у Валуйки. Потім 
кидають у «телятник», набитий в’язнями, 
й везуть за Волгу. По дорозі, без води, їжі, 
світла, письменниця померла. На казах-
ській землі задубіле тіло Людмили Михай-
лівни чекісти, не зупиняючи поїзд, викину-
ли з вагону в степ.

Творчість Л. Старицької-Черняхівської 
відобразила животворну силу волелюбного 
українського народу, залишила помітний 
слід в історії вітчизняної культури, літера-
тури, театру та сприяє сучасному націо-
нальному відродженню.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Непал, Федеративна Демократична Респуубліка Непал – 
держава в Гімалаях в Південній Азії. Столиця – Катманду.

Від монархії до республіки
За часів Непальської монархії у 1996 році маоїсти розв’я-

зали громадянську війну. Впродовж подальших десяти ро-
ків жертвами збройного конфлікту стали понад 13 тис. лю-
дей. Авторитарне правління короля Г’янендри наблизило 
крах монархічного ладу в Непалі.

Король Г’янендра зійшов на престол в 2001 році після 
того, як його сім’я загинула при дивних обставинах. Стар-
ший брат монарха – Бірендра, за офіційною версією, разом 
з дружиною і дітьми був убитий принцом-спадкоємцем Ді-
пендрою (котрий одразу після цього вбивства застрелився 
й сам). Усі обставини цієї трагедії досі не з’ясовані.

Восени 2002 року Г’янендра звільнив прем’єр-міністра 
країни, призначивши замість нього свого ставленика. З 
2002-го по 2005 рік король змінив трьох голів уряду і сам 
очолив Кабінет міністрів. У 2006 році незадоволеність на-
селення правлінням короля Г’янендри досягла критичного 
рівня і спровокувала протести. У результаті народного пов-
стання королеві довелося відмовитися від більшої частини 
своїх повноважень.

Угодою 2006 року між маоїстами і політичними партіями 
Непалу про припинення громадянської війни передбачене 
формування Конституційних зборів. Перші з 1999 року 
демократичні вибори в Непалі принесли маоїстам у квітні 
2008 перемогу над опонентами. За підсумками голосуван-
ня, вони отримали майже половину місць у зборах.

Депутати Конституційних зборів Непалу 28 травня 
2008 проголосили державу республікою, поклавши край 
240-річному правлінню династії Шах. Король Непалу Г’я-
нендра і його дружина Комал залишили палац «Нараян-
хиті» в Катманду 23 травня. Цього від королівської сім’ї 
вимагали маоїсти Комуністичної партії Непалу. Ухвала 
про скасування монархії прийнята на першому засіданні 
обраних у квітні Конституційних зборів. Метою Конститу-
ційних зборів було ухвалення Конституції впродовж двох 
років.

21 липня 2008 року Конституційна асамблея Непалу 
обрала першим президентом держави Рам Баран Ядава, 
котрий переміг в другому турі виборів. Він набрав 308 
голосів, а кандидат від маоїстської Комуністичної партії 
Непалу Рамраджа Прасад Сингх – 282 голоси. Рам Баран 
Ядав, генеральний секретар партії «Непалський конгрес», 
вступив на посаду президента Непалу 23 липня 2008 року і 
став першим президентом проголошеної республіки.

Економіка
Непал є однією з найбідніших та найменш розвинених 

країн світу, приблизно чверть його населення живе за ме-
жею бідності. Непал сильно залежить від грошових пере-

казів з-за кордону, які складають до 30% ВВП. Сільське 
господарство є основою економіки, що забезпечує існу-
вання майже двох третин населення, але становить лише 
одну третину ВВП. Промислове виробництво включає пе-
реважно переробку сільськогосподарської продукції (джут, 
цукровий очерет, тютюн та зерно).

Товарами, що йдуть на експорт, є джут, рис, деревина, 
олійні культури.

На початку 2015 року Непал постраждав від землетрусів, 

які пошкодили або знищили інфраструктуру та житло й 
призупинили економічний розвиток країни.

Туризм
Туризм є важливим для економіки Непалу і забезпечує ва-

лютні надходження до країни. Туристів здебільшого при-
ваблюють унікальні природні умови країни, індуїстські та 
буддистські храми, альпінізм (зокрема, альпіністські експе-
диції до Гімалаїв).

Перший готель в країні під назвою Royal Hotel був від-
критий уродженцем Одеси Борисом Лисаневичем.

Українська громада
Українці Непалу – особи з українським громадянством 

або національністю, які перебувають на території Федера-
тивної Демократичної Республіки Непал. Функції об’єд-
нувача частково виконує Почесне Консульство України в 
Непалі.

Перші українці, що були мандрівниками, з’явилися перед 
Першою світовою війною. Втім стосовно них у дослід-
ників є розходження. Тому першим відомим українцем є 
Борис Лисаневич, який мав підданство Великої Британії, 
тому міг жити у Непалі, що перебував під фактичним про-
текторатом цієї країни. Лисаневич познайомився з майбут-
нім королем Непалу Трібхуваном в 1944 році та допоміг 
йому прийти до влади в 1951 році.

Відтоді українці не з’являлися на теренах Непалу. Лише 
наприкінці 1990-х та початку 2000-х років вони стали пе-
реїздити туди в пошуках гострих відчуттів, як туристи та 
мандрівники. Багато хто прибував для зустрічей з місце-
вими релігійними діячами (гуру) та з наміром розпочати 
власний бізнес. З Непалом досягнута домовленість, за 
якою українці мають право перебувати там без візи 90 діб.

Окрему групу становлять християнські місіонери з Укра-
їни, зокрема з баптистської церкви «Голгофа» (м. Луцьк). 
Також Українська баптистська теологічна семінарія вла-
штовує для студентів поїздки до Непалу, де ті проводять 
літургії та здійснюють проповіді.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Людмила Старицька-Черняхівська – письменниця, 
літературний критик, громадський діяч

Українці у Непалі
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Перехід на «зимовий» час придума-
ли для того, щоб люди змогли отриму-
вати більше денного світла. На думку 
лікарів, вплив сонця на стан здоров’я 
досить важливий.

«Такий тривалий похмурий, та ще 
й холодний, часом з дощами й тума-
нами, період часто-густо провокує 
осінню нудьгу, депресивні настрої, що 
загрожує психосоматичними розлада-
ми, – каже психолог ГУ НП в Хмель-
ницькій області Валентина Адамів. – 
Взагалі, перехід на зимовий час було 
впроваджено для того, щоб люди змог-
ли отримувати більше денного світла 
взимку, коли ніч стає довшою, а день, 
навпаки, коротшим. Адже вплив сонця 
на стан здоров’я теж не варто недооці-
нювати».

Чому осінь «заганяє» в депересію
Сонячне світло – один з факторів, що 

керує більшістю біологічних процесів 
в організмі. Якщо з’являється брак 
світла і зменшується рівень вітаміну 
D, то це має певні негативні наслідки 
для здоров’я.

Аби максимально уникнути дис-
комфорту, варто дослухатися до еле-
ментарних порад. Якщо під кінець 

робочого дня стає темно, а організм 
мимоволі перелаштувався на відпо-
чинок, тоді працювати стає незручно, 
і складається враження, що доводить-
ся затримуватися на роботі. Тож слід 
намагатись залишити приємну легку 
частину роботи на вечір, а не мучити в 
цей час організм важкою аналітичною 
працею.

Як просто вирішити проблему
Варто чимось себе потішити у ці дні – 

зробити якусь давно омріяну покупку 
чи поласувати чимось смачненьким, 
дозволити організму виробляти ендо-
рфіни – гормони щастя.

Ще до переведення часу треба по-
чати лягати спати трохи пізніше. Це 
допоможе поступово зміщувати ритми 
сну і синхронізувати їх зі зміною часу. 
«Спробуйте також оптимізувати фі-
зичні і емоційні навантаження, дотри-
муватися здорової дієти, збільшити 
час прогулянок на свіжому повітрі, на-
магайтеся не спати напередодні вдень 
і мінімум за годину до сну варто при-
пинити користуватися гаджетами», – 
радить Валентина Адамів.

Допоможуть гармонізувати тіло й 
душу тепла ванна, масаж або медита-
ція ввечері. Вони знімають напругу, 
втому, допомагають швидко заснути й 
легко прокинутися вранці. Адже важ-
ливою умовою адаптації є якісний сон. 
Дорослій людині для повноцінного 
відпочинку треба не менше 7-9 годин 
сну, для дітей – 9-10 годин.

Організм зазвичай звикає до нового 
режиму лише за два-три тижні, тож не 
варто чекати швидких результатів. 

khm.depo.ua

Майже третина всіх смертей у світі відбу-
вається в результаті серцево-судинних за-
хворювань. Чверть дорослих українців пе-
ребуває під потенційною загрозою. А після 
одного серцевого нападу збільшується ризик 
виникнення другого.

Високий кров’яний тиск і високий рівень 
холестерину особливо збільшують ризик 
серцевого нападу. Щоб запобігти серцевому 
нападу, ваш лікар, ймовірно, порекомендує 
щось для зниження артеріального тиску або 
холестерину, в залежності від вашої ситуації.

Главред наводить 4 найкращі способи зни-
зити ймовірність серцевого нападу або запо-
бігти його появі.

Кинути палити
«Куріння сигарет, ймовірно, є ворогом су-

спільства номер один», – говорить Джозеф 
Альперт, доктор медицини, кардіолог з кар-
діологічного центру Сарвера при Універси-
теті Арізони. У людей, які викурюють пачку 
сигарет в день, ймовірність серцевого напа-
ду в два рази вище, ніж у некурящих. Якщо 
кинути палити, то ризик серцевого нападу 
знизиться на 36%, згідно з одним досліджен-
ням за участю 20 721 здорового шведського 
чоловіка у віці від 45 до 79 років. За ними 
спостерігали протягом 11 років.

Регулярно робіть фізичні вправи
Згідно з тим же дослідженням, проведеним 

за участю більш ніж 20 000 шведських чо-
ловіків, регулярні вправи знижують ризик 
серцевого нападу на 3%. За даними John 
Hopkins Medicine, краще займатися аеробі-
кою, оскільки вона покращує кровообіг і 
знижує кров’яний тиск і частоту серцевих 
скорочень. Міністерство охорони здоров’я 
та соціальних служб США рекомендує до-
рослим приділяти від 150 до 300 хвилин по-
мірним аеробним вправам, таким як ходьба 
або плавання. 

Раціон, корисний для серця

Альперт каже, що вживання великої кіль-
кості фруктів і овочів при зменшенні спожи-
вання солі може принести користь здоров’ю 
серця. Наприклад, відомо, що дієта DASH 
знижує артеріальний тиск і допомагає за-
побігти серцево-судинним захворюванням. 
Утримання від насичених і трансжирів та-
кож може допомогти знизити рівень холесте-
рину і знизити ризик проблем з серцем.

Сон
Дорослі, які сплять менше семи годин на 

добу, більш схильні до виникнення серцевих 
захворювань, таких як серцевий напад та ін-
сульт.

Як запобігти повторному серцевому нападу
За даними Американської кардіологічної 

асоціації, біля 20% людей, у яких стався пер-
ший серцевий напад, матимуть другий про-
тягом п’яти років. Але Альперт каже, що є 
способи знизити цей ризик.

Поряд з рекомендованими вище змінами 
способу життя вам слід приймати будь-які 
ліки, прописані вашим лікарем, особливо 
якщо вони призначені для зниження високо-
го кров’яного тиску або холестерину. Важ-
ливо також досягти здорової ваги. Втрата 
навіть 10% ваги тіла важлива для зниження 
ризику повторного серцевого нападу.

Кардіологічна реабілітація також рекомен-
дується тим, хто переніс серцевий напад. Це 
програма під медичним наглядом, яка спону-
кає людей регулярно займатися спортом, на-
вчає їх тому, як вести здоровий спосіб життя, 
і включає в себе консультації про те, як змен-
шити стрес.

Фактично кардіологічна реабілітація може 
знизити ризик другого серцевого нападу на 
47%, а також забезпечує надійну мережу 
підтримки. Якщо у вас був серцевий напад, 
запитайте свого лікаря, які програми кардіо-
логічної реабілітації можуть вам підійти.

glavred.info

Недарма гарбуз називають «королем осені». У складі 
овочу містяться:

- вітаміни А, В1, В2, С, D, Е, РР, Т і К;
- азотисті та білкові речовини;
- органічні кислоти;
- клітковина, крохмаль, каротин;
- глюкоза, фруктоза, сахароза;
- солі міді, фосфору, заліза, цинку.
Медики називають такі корисні властивості гарбу-

за:
- позитивно впливає на серцево-судинну систему, 

оскільки зміцнює судини і нормалізує тиск;
- підвищує імунітет;
- знижує рівень «поганого» холестерину;
- сприятливо позначається на печінці, жовчному міху-

рі та його протоках, а також покращує роботу шлунко-
во-кишкового тракту, оскільки має жовчогінну дію;

- покращує стан шкіри;

- незамінний при гастриті, виразковій хворобі, рефлюк-
сній хворобі (коли у людини виникає печія) і СРК (син-
дром роздратованого кишечника);

- м’якоть стиглого овочу допомагає при безплідді, ерозії 
шийки матки, жіночих запаленнях, вагиніті;

- гарбузове насіння має антипаразитарну дію;
- стабілізує обмін речовин;
- нормалізує водно-сольовий баланс;
- сприяє очищенню організму від токсинів і шлаків.
Лікарі рекомендують вживати гарбуз при туберкульозі, 

атеросклерозі, запорах, діабеті, подагрі, жовчнокам’яній 
хворобі.

Як і всі продукти, гарбуз має ряд протипоказань. Вар-
то виключити зі свого меню яскравий овоч при наяв-
ності таких захворювань:

- гостра фаза виразкової хвороби шлунка і дванадцяти-
палої кишки;

- харчова алергія на цей продукт;

- розлади шлунка;
- гіпотонія;
- підвищена кислотність;
- цукровий діабет.
Також гарбуз потрібно виключити з раціону дітей до 6 

місяців.
zdorove.clutch.ua

Як безболісно адаптуватися до 
«зимового» часу

Як запобігти інфаркту: 4 головних способи

Спортивні новини
Турнірна таблиця: Чемпіонат України Прем’єр-ліга 2020/2021

Медики назвали осінній овоч, який зміцнює судини і нормалізує тиск

Результати матчів
«Ворскла» –«Шахтар» – 1:1
«Динамо» – «Олександрія» – 1:0
«Зоря» – «Рух» – 4:0

Ломаченко може повернутися 
на ринг навесні 

«Для фанатів Ломаченка, яким цікаво і важ-
ливо це знати: Лома відчуває себе прекрасно 
після операції та повертається додому. Він 
швидко відновлюється і вже робить реабіліта-
ційні вправи.

Він скоро повернеться, сподіваюся, ми змо-
жемо знову побачити його на рингу в березні 
або квітні наступного року», – написав мене-
джер боксера Егіс Клімас в інстаграмі...

zn.ua
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МІГРАЦІЯ

4 листопада – День Казанської ікони Божої Матері

Співчуваємо

  Четвертого листопада православні християни 
відзначають День Казанської ікони Божої Ма-
тері.
  Люди вірять, що молитви, звернені до пресвя-
тої Богородиці саме в цей день, мають унікаль-
ну силу і здатні творити чудеса. При цьому, 
згідно з повір’ями, Казанська ікона Божої Ма-
тері зцілила від різних хвороб багатьох людей, 
а деяким навіть повернула втрачений зір. Вона 
також допомагала в боротьбі з недругами і при 
визволенні рідної країни від ворогів.
  Казанська Божа Матір – покровителька сім’ї, 
тому її образ дарують як при вінчанні, так і при 
хрещенні дітей. Вона також цілителька в хво-
робах і рятівниця Батьківщини в лиху годину.
  Казанська ікона Божої Матері: про що мо-
ляться і в чому допомагає
 Молитви перед образом Казанської ікони Бо-
жої Матері можуть допомогти у багатьох жит-
тєвих справах. Найчастіше Їй моляться при 
зневірі, сумі та біді, коли вже немає сил боро-
тися. Образ Богородиці й молитви Їй допома-
гають знайти правильне вирішення складних 
питань.
  За допомогою молитов перед образом Казан-
ської Божої Матері можна вилікуватися від 
будь-яких, а особливо від очних хвороб і навіть 
від сліпоти, причому не тільки фізичної, а й ду-
ховної.
  Як навчитися бачити не тільки очима?
 Казанську ікону батьки здавна ставили біля 
дитячого ліжечка – так Богородиця доглядає 
за дитиною, захищаючи її. Також з давніх ча-
сів Казанською іконою благословляли молодят 
на довге і щасливе життя. А якщо одруження 
припадає на день святкування цієї ікони, то сі-
мейне життя обіцяє бути довгим і щасливим.
  День Казанської Божої Матері: прикмети
  Наші предки вірили, що в цей день Богороди-
ця допомагає саме жінкам. Тому багато пред-
ставниць прекрасної статі в цей день проводи-
ли захисні обряди. Наприклад, березове листя 
дарує красу і береже від старості. Для цього 

рано вранці в свято жінка йшла в березовий 
гай, де шукала листя, оповите інеєм. Зірвавши 
листок, вона заглядала в нього, як в дзеркало. 
Вважалося, що після цього жінка очиститься 
й помолодшає, і протягом усього наступного 
року буде виглядати красивою.
  Ще зі Спаса жінки припасали освячені мед і 
велике яблуко. Якщо у дівчини були проблеми 
зі шкірою обличчя, то в цей день вона брала 
яблуко, очищала його від шкірки, яку потім 
викидала, уявляючи, що ця шкірка уособлює 
недоліки,  яких вона хотіла б позбутися. Після 
цього яблуко потрібно було натерти і перемі-
шати з медом. Цю «косметичну маску» нано-
сили на обличчя зі словами: «Яблучко очисти-
лося – і обличчя моє очиститься. Медок м’який 
і солодкий – і шкіра моя стане м’яка і солодка». 
Кажуть, що якщо віра у дівчини була дуже міц-
ною, то можна було позбутися навіть шрамів.
  Як знайти правильний шлях у житті? 
 За старих часів вважали, що цей день – один 
із найщасливіших для укладення шлюбів і він-
чання. Ті, хто бажав прожити сімейне життя 
без проблем і в щасті, прагнули обряд вінчання 
приурочити саме до свята осінньої Казанської 
Божої Матері.
  Прикмети на погоду
 Якщо з ранку земля вкрита туманом – буде те-
пло.
Якщо дощ іде – скоро піде сніг. При цьому до-
щова погода в цей день є доброю прикметою: 

вважалося, що це Богородиця плаче і молиться 
за всіх людей. Вона вимолює у Господа Бога 
прощення для людей і просить, щоб їм жилося 
легше, щоб урожай на наступний рік був хоро-
шим, і не було голоду.
  Якщо сонце світить яскраво – зима буде така 
ж сонячна.
 А ось суха погода вважається поганою при-
кметою. У народі кажуть, що якщо на Казан-
ську немає дощу, то наступний рік буде дуже 
важким. А на хороший урожай можна взагалі 
не розраховувати.
  На Казанську провітрювали погреби, щоб за-
паси продовольства не псувалися і їх завжди 
було вдосталь.
  Свято Казанської Божої Матері: що не 
можна робити? 
  Свято ікони Казанської Божої Матері не від-
носиться до дванадцяти найбільших церковних 
свят, тому працювати не забороняється. Однак 
віруючі, які шанують цей святий образ, знають, 
що в цей день все-таки краще піти до церкви, 
помолитися, а не затівати звичайні чи важливі 
справи або прати і прибирати. Вважається на-
віть, що важка робота в цей день не дає ваго-
мих результатів.
  Крім того, в день шанування Казанської Божої 
Матері не рекомендують сваритися, плакати, 
сумувати або жалкувати про минуле.
  Як пробачити образу і відпустити? 
 У це свято прийнято запрошувати до столу 
гостей, друзів і близьких, щоб розділити з ними 
їжу в невимушеній, легкій обстановці. Завдяки 
цьому люди наповнюються радістю і добрим 
настроєм.
 Як значиться у «Вільній енциклопедії»,  Ка-
занська ікона Божої Матері – одна з найбіль-
ших святинь Російської Православної Церкви. 
За словами настоятеля Свято-Миколаївського 
собору ПЦУ отця Володимира Макогона, ста-
тут для всіх один.

volynpost.com

  У неділю, 18 жовтня 2020 року, на 59-му році життя пішов у віч-
ність наш колега, керівник Жовківського районного відділу Михай-
ло Михайлович Бадан.
  Ми втратили людину світлої душі, відкритого й доброго серця, 
турботливого сім’янина, досвідченого і мудрого  наставника. Він 
прожив насичене життя, радів світу та людям, які його оточували. 
Колектив нашої служби схиляє низько голову у скорботі та молить-
ся за упокій його душі. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме 
його світлу та щиру душу в Царство Небесне. 
  Вічна і світла йому пам’ять!

Головне управління ДМС у Львівській області

  25 років він віддав роботі в міграцій-
ній службі, був Людиною-авторите-
том, відповідальним керівником, тала-
новитим наставником.
 Народився Микола Товт 15 квітня 
1954 року в Хусті. Отримав вищу осві-
ту в УжДУ. Свою трудову діяльність 

розпочав в 1976 році, а з серпня 1994 
року тісно пов’язав її з реалізацією За-
кону України «Про біженців».
  Відтоді майже чверть століття зусил-
ля Миколи Товта були сконцентровані 
саме на найуразливішій категорії мі-
грантів – шукачах притулку. Під його 
керівництвом підрозділом по роботі з 
шукачами захисту на Закарпатті було 
опрацьовано понад  5 тис. заяв від шу-
качів притулку в Україні.
  Своєю багаторічною плідною робо-
тою Микола Миколайович здобув за-
служений авторитет серед фахівців в 
Україні та за кордоном. 
  Висловлюємо слова підтримки рід-
ним, близьким і всім, хто знав, цінував 
та поважав покійного. Ми завжди бу-
демо пам’ятати Миколу Миколайови-
ча як колегу, який неодмінно прийде 
на допомогу, оптиміста, виключно по-
рядну, щиру і чесну людину.
 Вічна пам’ять…

Головне управління ДМС 
в Закарпатській області

  Редакційна колегія газети «Міграція» співчуває Головному управлінню ДМС в Закарпатській області та Головному управ-
лінню ДМС у Львівській області, рідним та близьким з приводу тяжких втрат. 

 З глибоким сумом колектив Головного управління ДМС 
України в Закарпатській області сприйняв звістку про 
смерть колеги – Миколи Миколайовича Товта

Міграційна служба Львівщини переживає 
велику втрату

ГОРОСКОП
на ЛИСТОПАД 2020 року

Лев. У Лева ослабне бажання роботи в 
колективі, адже зовнішня оцінка втратить 
для нього своє значення. Його майже не 
торкнуться транзити Юпітера, які впли-
вають на сприйняття соціального схва-
лення. 

Діва. Діти і організація їх дозвілля – важлива 
сфера життя Діви. Бездітним представникам 
знака ймовірно захочеться мати дітей. Діви, 
які працюють у сфері навчання дітей, будуть 
на піку своїх можливостей і можуть очікувати 
поліпшення своєї фінансової ситуації.

Скорпіон. Скорпіон стане головним спокус-
ником зодіаку, причому він зрозуміє, що для 
цього йому не потрібно нічого робити. Зна-
ку води сподобається викликати пристрасть 
і почуття, і якщо він відчує, що навіть його 
пасивність діє чарівно й обранець «на гачку». 

Стрілець.Для більшості Стрільців еротич-
на складова життя не втратить актуальності, 
адже Марс активізує у них усі наявні відчуття. 
Любовні пригоди очікуються з друзями 
протилежної статі, також Стрілець в листопаді 
схильний до зрад. 

Козеріг. Відносини з друзями стануть 
настільки приємними, що Козеріг не захоче 
відстоювати свою позицію і сперечатися, як 
він це зазвичай робить. Він може пережити 
справді приємні почуття безумовної любові 
й прихильності. 

Водолій. Любителям подорожей буде 
цікавою короткострокова подорож у 
самотнє покинуте місце, наприклад мона-
стирський скит. Листопад – сприятливий 
період для художників і письменників, які 
мріють мандрувати в пошуках натхнення. 

Риби. Риби проявлять інтереси у сфері 
навчання, соціальної діяльності. Читання 
книг може стати для них цінним ресур-
сом. Проте самотність не дуже позитивно 
позначається на Рибах, їм варто всіляко 
уникати відлюдництва і без сорому заряд-
жатися увагою оточення.

Овен. Овну для досягнення успіху слід ак-
тивно та публічно виражати себе: чи то в 
творчості, чи в бізнесі. Для успішної реалізації 
своїх планів потрібно скласти бізнес-план. 
Головним критерієм процвітання в листопаді 
для Овна стане вміння розпоряджатися 
фінансами. 

Телець. Телець в листопаді набуде популярності 
серед знайомих, почне вести свій відеоблог 
або писати книгу. У сімейному житті у Тельця 
може бути не все гладко, можливе виникнення 
конфліктних ситуацій, але читання книг і по-
ради мудрих людей йому допоможуть.

Близнюки. На представників цього знака чекає 
романтика, але тільки у форматі стабільних 
відносин. Партнер буде ніжним і подарує море 
емоцій. Особливо сильні почуття можливі в парі 
Близнюки-Терези. У цілому життя Близнюків 
буде безхмарним і буденним.

Рак.Для Раків назрілим є питання, як 
врівноважити усі свої суперечливі відносини 
і при цьому не позбавити себе новизни. У 
представників 2-3 декади близькі любовні 
відносини можуть заглибитися і перерости 
в шлюбні узи. 

Ваги. Для сімейних Терезів домашній 
затишок означатиме дуже багато, своєю 
енергетикою жінки створять привабливу 
атмосферу в домі. Усі романтичні стосун-
ки Терезів будуть плавно просуватися до 
проживання на спільній території.


