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24 серпня 2020 року – 29-річниця незалежності України
Промова Президента з нагоди Дня Незалежності України

...Сьогодні, 29-й день поспіль, у мене і
всієї нашої України ранок дійсно добрий.
Так, перед нами постало багато нових
викликів. Але сьогодні – 29 днів, як на
сході України в нас немає бойових втрат.
29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв. 29 днів, як не плачуть
мами. 29 днів, як дружини та діти чують
у телефонній слухавці: «Цілую вас, мої
рідні. Скоро повернусь додому».
Нещодавно, будучи на сході, я запитав
у місцевих жителів, чи чули вони новину, що ми домовилися про «тишу». Вони
відповіли: «Ми чуємо не новину. Ми
чуємо тишу».
І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29ту річницю незалежності України ми всі
просимо Бога лише про одне – нехай дні
тиші стануть місяцями. Місяці – роками.
Роки – століттями, а потім тисячоліттями.
Миру, злагоди та процвітання української
землі.
І ми віримо, що це точно настане, бо
надсилаємо прохання до Неба саме з цього знакового місця Софійської площі...
Шановні громадяни!
Сьогодні тут ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу
незалежність. Це наші лікарі, вчителі,
промисловці, діячі науки, культури та
спорту.
І, звичайно, – це наші військові та захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки
яким ми зберегли свою незалежність.
Сьогодні всім ветеранам, добровольцям
та волонтерам українці зможуть щиро
подякувати та вклонитися під час їхньої
ходи Хрещатиком.
А наша військова техніка – сьогодні
на сході. І я впевнений, що саме так і

стор.2

Ці святкові дні вкотре нагадують кожному з нас про те, як важливо, цінно та
почесно бути громадянами своєї держави
– молодої, сильної і незалежної України.
Ми пам’ятаємо і шануємо свою історію,
дотримуємося традицій та цінностей, і

має бути. Бо танки, бронетранспортери,
літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій
суверенітет зі зброєю в руках, техніка має
бути не в мирному Києві, а на передовій.
Там, де вона зараз потрібна. І тільки так
і має бути, якщо ми поважаємо власну
армію.
Дорогі українці!
Я завжди закликаю всіх нас до єдності.
Вірю, що інакше й бути не може. Знаєте,
нещодавно я спіймав себе на думці – нас
багато чого об’єднує, і єдність є навіть у
наших протиріччях.
Ми різні. Але рівні. Ми різні. Але рідні.
Ми говоримо різними мовами, щоб
розуміти один одного без слів. Ми різної
віри, але віримо всі в Україну.
Вони хотіли нас поділити, а ми множимося їм на зло.
Ми не ангели. Та чортам тут не місце.
Ми хочемо тиші, яку почує вся Україна!
Ми з краю, в якому наша хата – не скраю.
Ми твердо стоїмо на своєму, бо
рухаємося вперед.
Можемо іноді – зовсім трішки «гіркої»,
коли на душі зовсім не солодко.
Ми посміхаємося про сумне. Ми плачемо від радості.
Наша «Мрія» летить до неба, щоб нашу
мрію побачив Бог.
Ми кладемо праву руку на серце, щоб
долати проблеми однією лівою. Ми –
українці. Подивись у дзеркало – і ти побачиш там всіх нас.
Це – ми.
Незалежні. Але все залежить від нас.
Зі святом вас, дорогі громадяни!
З Днем Незалежності України!
Слава Україні!
president.gov.ua
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Щиро вітаю з Днем Державного Прапора та
Днем Незалежності України!

У липні 2020 року ДМСУ
оформлено 5-мільйонний паспорт громадянина України
у формі картки
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водночас – невпинно рухаємося вперед,
розвиваємося і творимо сьогодення та
майбутнє сучасної України.
Пишаюся, що спільно з моїми колегами – працівниками міграційної служби – у кожному куточку нашої держави
безпосередньо допомагаємо українцям
оформляти та отримувати їх основний документ, який посвідчує особу та
підтверджує громадянство – паспорт
громадянина України.
Щиро бажаю усім сил, наснаги і успіхів
у наших щоденних добрих справах та починаннях! Міцного усім здоров’я та мирного неба над головою, а нашим родинам
– злагоди, добробуту та благополуччя!
Слава Україні!
З повагою,
Максим Соколюк,
Голова ДМС України

17 років роботи Державного підприємства
«Документ»: досвід, інновації, цікаві ситуації

Нещодавно Державне підприємство «Документ» відзначило свою 17-ту річницю.
Редакція нашого видання привітала із даним професійним святом персонал
підприємства, що протягом усіх цих років надає громадянам якісні послуги з оформлення закордонних паспортів. Які ще документи та довідки можна оформити у «Паспортних сервісах», чим зараз живе підприємство і як йому працюється в умовах карантину під час зустрічі в інтерв’ю Головному редактору газети І. Супруновському
розповів Генеральний диретор ДП «Документ» В. Швачко.
– Володимире Анатолійовичу, ми неодноразово розповідали нашим читачам
про Державне підприємство та про його головну послугу – оформлення закордонних паспортів. Думаю й самі вони уже неодноразово користувались нею у ваших
«Паспортних сервісах». Чи додалися до цієї функції ще якісь?
– «Документ» – українське державне комерційне підприємство, що належить до
сфери управління Державної міграційної служби України, його головний офіс розташований у місті Києві. Підприємство не фінансується із державного та місцевих
бюджетів, а функціонує на госпрозрахунковій основі. Воно відноситься до великих
платників податків. Нас, дійсно, переважно знають завдяки мережі Центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
Початок, продовження на стор. 10

в

номері:
Інна Голованчук:
Внутрішньо переміщені
особи – це підсилення
потенціалу...
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У Державній міграційній службі України

Можливості статистики

В.М. Юрченко
Заступник директора Департаменту
– начальник управління інформаційно-аналітичного забезпечення та
взаємодії з територіальними
органами ДМСУ
Кожен орган державної влади в процесі
свого функціонування збирає і накопичує статистичні відомості про результати
своєї діяльності. Так, ряд цифр сьогодні
вже є на порталі відкритих даних, але далеко не всі, та й ті, що є, потрібно вміти
ще знайти.
Більшість органів державної влади оберігають свої статистичні відомості як
зіницю ока, не бажаючи ділитися з нею
навіть з суміжними відомствами.
Для чого і для кого тоді збирати статистику, якщо вона не виходить за межі
установи?
Про необхідність відкритості даних,
що збираються органами державної влади, говорять вже давно, і сьогодні наше
суспільство дійшло до того рівня, коли
відомості всіх органів влади мають бути
відкритими, принаймні між органами
державної влади, і це не данина сучасним трендам, а банальна необхідність. І
ось чому.
2020 рік увійде до анналів історії завдяки стрімкому поширенню по всьому
світові гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
З метою запобігання поширенню вказаної хвороби понад 150 країн світу закрили свої кордони. Не оминуло це і Україну.
Згадаймо, як в Україні розвивалася ситуація з поширенням COVID-19. Перші
проблеми, з якими стикнулася держава
– це неможливість забезпечити одночасно першочергові потреби усіх регіонів
противірусними, дезінфікуючими, профілактичними та медикаментозними засобами. Не були спрогнозовані осередки
поширення хвороби, а відтак і не було
визначеності з першочерговістю задоволення регіональних потреб, оскільки
у когось всього було достатньо, а комусь
не вистачало.
Чи можна було вирішити це питання вчасно? Чи можливо було своєчасно
визначити осередки поширення хвороби COVID-19 і, відповідно, підвищити
ефективність запобігання її поширенню?
На це питання можна відповісти, використовуючи статистичні відомості з
різних органів державної влади за різні
проміжки часу.
Як відомо, поширенню хвороби
COVID-19 сприяла мобільність населення. Тобто те, що до 2020 року вважалося
перевагою і підносилось як досягнення,
у даному випадку принесло зовсім інший результат, оскільки сприяло розповсюдженню хвороби.
Згідно зі статистичними відомостями
Держприкордонслужби, до 2020 року
кількість перетинів державного кордону
громадянами України щороку зростала
(дана інформація представлена у Міграційному профілі України на веб-сайті
ДМС).
Проте визначити рівень мобільності чи

міграційної активності населення певних регіонів України статистичні відомості Держприкордонслужби не дозволяють, оскільки містять інформацію не про
місця проживання осіб, що перетинають
державний кордон, а про місця перетину
державного кордону.
Натомість можна проаналізувати статистичні відомості ДМС щодо виданих
паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон – це
документ, який отримують не для того,
щоб він пилився на поличці чи затирався
у кишені, а саме для здійснення поїздок
за кордон.
Так, у період з 2015-го по 2019 роки,
тобто з часу запровадження біометрії в
закордонних паспортах до моменту початку поширення COVID-19, органами
ДМС було видано громадянам України
15,9 мільйона паспортів для виїзду за
кордон (таблиця).
У розрахунку на 1000 осіб наявного населення, за даними Держстату, лідерами
у отриманні закордонних паспортів виявилися місто Київ – 651, Закарпатська
область – 598, Чернівецька область – 597,
Львівська область – 579 та Івано-Франківська

осіб, Донецька і Херсонська області –
0,2, Полтавська область – 0,3 та Сумська
область – 0,5 осіб.
Кіровоградська і Чернігівська області, які потрапили до списку тих, жителі
яких отримали найменше закордонних
паспортів, за кількістю захворювань на
COVID-19 зайняли 16-те і 17-те місця,
відповідно, тобто є невелика похибка.
Таким чином, результати співставлення
даних про кількість отриманих закордонних паспортів і кількість захворювань на
COVID-19 свідчать про наступне:
- повністю співставні результати мають
4 регіони – Донецька, Луганська, Львівська та Сумська області;
- співставність результатів на рівні +/1-3 позиції мають 11 регіонів – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Київська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області;
- співставність результатів на рівні +/4-5 позицій мають 2 регіони – Запорізька
та Полтавська області;
- співставність результатів на рівні +/6-9 позицій мають 7 регіонів – Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Рівненська, Чернігівська

майбутнє.
Звичайно, що така робота не могла
обійтися без збору статистичних відомостей. І звичайно, що відомості
виключно з ДМС не могли забезпечити «повноту картинки». Тому Контактцентром збиралася інформація з ряду
органів державної влади, як-то Держприкордонслужба, СБУ, Держстат,
МЗС та інших.
Зібрані статистичні відомості різних
органів державної влади співставлялися між собою, розглядалися у динаміці та порівнювались з актуальними
новинами від провідних міжнародних
організацій та інформаційно-аналітичних агенцій світу, що давало можливість Контактцентру якісно виконувати свою роботу, результати якої
використовувалися для проведення
точкових операцій «Мігрант» та отримували схвальні відгуки як в самій
країни, так і від міжнародних організацій, що працюють у сфері міграції.
Зі звітами Контактцентру можна ознайомитися на веб-сайті ДМС у розділі Діяльність – Моніторинг міграційних процесів – Звіт з моніторингу
міграційних процесів.

область – 464.
Найменше закордонних паспортів, у
розрахунку на 1000 населення, отримали
громадяни України у Луганській області – 71, Донецькій області – 127, Чернігівській області – 247, Кіровоградській
області – 264 та Сумській області – 283.
А тепер порівняємо ці результати зі статистичними відомостями Міністерства
охорони здоров’я щодо кількості захворювань на COVID-19 станом на 31 липня 2020 року.
«Лідерами» за кількістю захворювань
на 1000 наявного населення, виявились
Чернівецька область – 6,6 осіб, Рівненська область – 5,3, Закарпатська область
– 4,2, Львівська область – 3,9 та Волинська область – 3,7.
Натомість Івано-Франківська область
та місто Київ, які потрапили до лідерів
по отриманню закордонних паспортів,
зайняли за кількістю захворювань 6-те
і 8-ме місця, відповідно. Хоча просто за
кількістю захворювань місту Києві сьогодні немає рівних.
А от найменші показники захворювань
на COVID-19 на 1000 жителів мають наступні регіони: Луганська область – 0,06

області та місто Київ;
- повну відмінність результатів співставлення +/- 10 і більше позицій має
лише одна область – Херсонська.
Таким чином, порівняння зазначених
статистичних відомостей ДМС, МОЗ і
Держстату дозволяє нам впевнитися у
правильності обраного методу прогнозування ситуації та з високим рівнем
ймовірності визначити місця найбільшого поширення хвороби COVID-19, а,
відповідно, і підвищити ефективність та
оперативність заходів реагування на її
поширення.
Що в ДМС?
У 2015-2016 роках, у зв’язку з підготовкою до запровадження безвізового
режиму з Європейським співтовариством, в апараті ДМС функціонував
віртуальний Контактний інформаційно-аналітичний центр з моніторингу
міграційних процесів.
Як видно з назви Контактцентру,
його головним завданням було здійснення постійного моніторингу міграційних процесів, оцінки їх (міграційних процесів) впливу на ситуацію в
Україні та прогноз розвитку подій на

До речі, Контактцентром у ході моніторингу міграційних процесів також
приділялася увага фактору «поширення інфекційних хвороб», як одній
із потенційних загроз у сфері міграції для України.
З метою продовження і розвитку
наявного досвіду в сфері моніторингу міграційних процесів в апараті
ДМС, у складі Департаменту організаційного забезпечення було утворено відділ статистичної роботи та
моніторингу міграційних процесів.
Крім того, на сьогодні ведеться робота по створенню інформаційної
підсистеми «Статистика. Аналітика.
Прогнозування» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління
міграційними процесами, яка дозволить автоматизувати процеси збору,
накопичення і обробки статистичних відомостей ДМС та інших органів державної влади, здійснювати їх
аналітичну обробку та прогнозувати
процеси розвитку ситуації у сферах
міграції на майбутнє.
В. Юрченко,
член НСЖУ

У Державній міграційній службі України
У День Державного Прапора України 20 юних киян отримали
свої перші паспорти
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У липні 2020 року Державною міграційною службою
України оформлено 5-мільйонний паспорт громадянина
України у формі картки
ІD-картка є біометричним документом, що має високу ступінь захисту від підробок,
він більш зручний та зносостійкий, ніж паперовий аналог.
На безконтактному чипі ІD-картки зберігаються основні відомості про особу, зокрема
– прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, стать, відцифровані відбитки пальців,
образ обличчя та підпис, місце проживання тощо.
З лютого 2020 року на ІD-картку можна внести кваліфікований електронний підпис,
що надає можливість користуватися різноманітними електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес, не виходячи з дому. А у серпні 2020 року набув чинності Закон України, відповідно
до якого реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), нанесений на ІD-картку має таку ж юридичну силу, як і довідка про присвоєння РНОКПП.
Нагадаємо, що оформлення паспорта громадянина України у формі картки здійснюється з 14-річного віку, а кожен власник паспорта у формі книжечки може обміняти
його на нову ІD-картку за власним бажанням.
dmsu.gov.ua

За гарною традицією 23 серпня під
час урочистої церемонії підняття Державного Прапора України біля приміщення Київської міської державної адміністрації мер столиці Віталій
Кличко разом із братом Володимиром
Кличком – чемпіоном світу з боксу,
та з начальником Управління з питань
паспортизації Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області Євгенією Кущ
вручили перші паспорти громадянина
України юним киянам.

ID-картки отримали двадцять юнаків
і дівчат, котрі є переможцями олімпіад,
змагань, конкурсів чи є лідерами учнівського самоврядування.
Маємо надію, що діти збережуть шанобливе ставлення до своєї країни та
ще не раз піднімуть державний прапор
на знак своїх перемог на міжнародних
змаганнях.
Центральне міжрегіональне
управління ДМС у м. Києві та
Київській області

З нагоди Дня Незалежності України відзначили
найкращих працівників міграційної служби Київщини

День Незалежності України – головне
державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня. З цієї нагоди найкращі працівники Центрального міжрегіонального
управління ДМС у м. Києві та Київській
області були відзначені відомчими подяками і відзнакою Верховної Ради України

за вагомий особистий внесок при виконанні завдань, покладених на Державну
міграційну службу.
Вручаючи нагороди, начальник ЦМУ
ДМС у м. Києві та Київській області
В’ячеслав Гузь подякував колективу за
роботу: «Україна і нині продовжує відстоювати власну цілісність, розвивається
і гучно заявляє про себе усьому світу. За
цими процесами стоять люди – впевнені і готові до викликів, ті, хто на своєму
місці робить Україну сильнішою. Одні
зі зброєю в руках боронять територію
нашої держави, інші – гідно виконують
необхідну суспільству роботу. Щоденна праця фахівців міграційної служби
пов’язана з наданням адміністративних
послуг нашим громадянам та іноземцям,
з подоланням нелегальної міграції, як
суспільно-небезпечного явища. Тож нехай ваші досвід та професіоналізм і надалі сприятимуть становленню та зміцненню України як незалежної, суверенної,
правової держави».
Центральне міжрегіональне
управління ДМС
у м. Києві та Київській області

Ідентифікаційний код на ID-картці та свідоцтві
про народження отримав таку ж юридичну силу, як і
довідка про присвоєння РНОКПП

8 серпня 2020 року набув
чинності Закон України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Начальника УДМС України
у Чернігівській області
Лук’янець
Ксенію Вікторівну

Начальника Центрального
міжрегіонального управління
ДМС у м. Києві та
Київській області
Гузя Вячеслава Валерійовича

Начальника Управління юридичного забезпечення ДМСУ
Дубчак
Олену Олександрівну

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

Благодійна допомога

ності реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)
є документ, що засвідчує
реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка
платника податків), або
дані про РНОКПП з Державного реєстру, які внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва
про народження.
Тобто відтепер РНОКПП
(раніше – ідентифікаційний код чи ІПН) на
14 серпня 2020 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редакID-картці та свідоцтві
про народження має таку тора І. Супруновського, голови Суворовської районної організації (м. Одеса) Аграрної
електронного кабінету та ж юридичну силу, як і партії України, підприємця М. Сапожнікова, заступника начальника Одеського війспрощення роботи фізич- довідка про присвоєння ськового госпіталя.
В ході зустрічі М. Сапожніков передав військовому госпіталю благодійну допомогу,
РНОКПП.
них осіб-підприємців».
а
саме
1000 медичних захисних масок.
Відповідно до Закону,
Заступник
начальника госпіталю висловив йому щиру вдячність і вручив подяку.
dmsu.gov.ua
підтвердженням достовір-
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У територіальних міграційних службах України
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Усі територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах з нагоди дня
Державного Прапора України
Привітання з ювілеєм завідувача Новгородківського РС
УДМС України в Кіровоградській області
22 серпня відзначила ювілейний день народження найпрекрасніша, завжди молода і красива, добра, чуйна і просто дивовижна
людина, керівник Новгородківського РС УДМС
України в Кіровоградській області Людмила
Станіславівна Політаєва.
Нехай це свято принесе у Ваше життя найважливіші в світі цінності: здоров’я, сімейне
благополуччя, щастя, любов, життєві сили,
гармонію, затишок, радість на багато-багато
років. Бажаємо, щоб у Вашому домі завжди
було сонячно, заможно, щасливо і по-особливому
весело від непосидючих внучат. Ви гідні тільки
найкращого! Будьте щасливі!
З повагою, колектив.
Новгородківський РС УДМС
України в Кіровоградській області

Кожен школяр знає про ID-картку в 14 років

Запитайте своїх дітей, коли потрібно
отримувати ID-картку, і вони одразу нададуть відповідь: у 14 років. І це завдяки
освітнім заходам, які проводять співробітники 15 територіальних підрозділів

міграційної служби Луганської області в
навчальних закладах серед учнів середнього шкільного віку.
Напередодні святкування 29-ї річниці Дня незалежності України спільно з
представниками органів місцевого самоврядування і керівниками громадських
організацій співробітники міграційної
служби області організували урочисте
вручення перших паспортів громадянина України у формі ID-картки 14-річним
школярам. Навіть в умовах карантинних
обмежень ми прагнемо влаштувати свято юним громадянам України.
У новий навчальний рік із сучасним
біометричним документом! Бажаємо
учням та їхнім батькам успішного навчального процесу та плідної підготовки
до ЗНО 2021!
Управління ДМС
у Луганській області

В Одесі провели конференцію, на якій обговорили
проблемні питання трудових мігрантів

Співробітники Головного управління
ДМС України в Одеській області Зоряна Кіт та Євген Філоненко взяли участь
в конференції на тему «Трудові права,
умови праці українських трудових мігрантів в країнах ЄС та вплив пандемії
COVID-19 на трудову міграцію». Оганізатором даного заходу стала Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.
На даній конференції розглянули наступні питання.
• Трудова міграція українців у 2020
році.
• Зміни у ринках праці України і
країнах ЄС, спричинені карантинними
заходами під час пандемії COVID-19.

Проблемні питання у роботі з біженцями, шукачами притулку та іншими
вразливими групами іноземців обговорювали за круглим столом

Перший заступник начальника УДМС
України в Чернігівській області Володимир Рудницький, завідувач сектору
з питань шукачів захисту та соціальної
інтеграції Управління Оксана Хворова
та головний спеціаліст сектору з питань
шукачів захисту та соціальної інтеграції Управління Тетяна Федоренко взяли
участь у круглому столі на тему: «Забезпечення доступу до правосуддя для біженців, шукачів притулку та інших вразливих груп іноземців в Україні», який
відбувся за ініціативи ГО «Чернігівський
громадський комітет захисту прав людини» в приміщенні прес-центру «Чиста

політика».
Питаннями до обговорення стали:
• Правові проблеми та законодавчі колізії, з якими стикаються біженці та шукачі
притулку в Чернігівській області.
• Проблеми у сфері реалізації прав осіб
без громадянства (ОБГ) та осіб під ризиком без громадянства.
• Питання ЗУ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
визнання особою без громадянства» від
16.06.2020 року.
• Правовий захист мігрантів, шукачів
притулку та інших вразливих груп іноземців в Україні в умовах карантину.
Серед учасників заходу були представники Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги
в Чернігівській області, Державної
прикордонної служби України, Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні та представники інших профільних органів влади, установ соціального захисту та правозахисної
спільноти регіону.
Управління ДМС
у Чернігівській області

Відбулась робоча зустріч за участю начальника Центрального районного відділу у місті Маріуполі ГУ ДМС України в
Донецькій області Єлизавети Комісарук,
начальника Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України
в Донецької області Ігоря Полив’яного,

заступника начальника управління Наталі Шайтан, начальника відділу обслуговування громадян Юлії Мочевінської.
Під час зустрічі обговорено напрямки
взаємодії спеціалістів міграційної служби та Маріупольського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в
Донецькій області щодо обміну даними
для ідентифікації осіб, з дотриманням
Закону України «Про захист персональних даних».
Наприкінці зустрічі представник міграційної служби надала практичні поради
на запитання, які виникають у працівників Пенсійного фонду в процесі обслуговування населення.
Головне управління ДМС
у Донецькій області

Поліцейські Рівненщини оформляють ID-картки

П’ятеро працівників Управління патрульної поліції Рівненської області

попрощалися із застарілими паспортами-книжечками.
Натомість поліцейські патрульні оформили у Рівненському міському відділі
УДМС сучасні ID-картки з електронним
носієм.
У переддень Державного Прапора та
Дня Незалежності України рівненські
поліцейські довели значущість основного документа, що підтверджує громадянство нашої держави та відповідає за
захист особи.
З початку 2020 року на Рівненщині
понад 20 тисяч громадян оформили
паспорт нового зразка.
Управління ДМС
у Рівненській області

Міграційники Херсонщини вдосконалюють знання

• Нові умови праці трудових мігрантів
в країнах ЄС.
• Порушення трудових прав працівників-мігрантів із України.
• Форми профспілкового захисту трудових прав трудящих-мігрантів: нові
реалії.
• Вплив Угоди про Асоціацію Україна-ЄС на міграцію та на права працівників-мігрантів.
Міграційники розповіли на конференції її учасникам про зміни в міграційному законодавстві, які відбулись під час
пандемії COVID-19, а також про роботу
міграційної служби з неврегульованими
мігрантами.
Головне управління ДМС
в Одеській області

Робоча зустріч з представниками Маріупольського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

53 державних службовці Управління
ДМС в Херсонській області пройшли
онлайн-навчання за короткостроковими
програмами, яке проводилось Центром
післядипломної освіти Державного університету «Житомирська політехніка».
Так, посадові особи міграційної служби
підвищили рівень професійної компетенції за напрямками «Виконання на високому рівні поставлених завдань», «Комунікація та взаємодія», «Сприйняття змін»,
«Командна робота та взаємодія».

Після завершення навчальних курсів
посадовці отримали сертифікати із нарахування кредитів ЄКТС.
Процес навчання та здобуття додаткових кваліфікаційних навичок для працівників Управління триває, адже вимоги до
професійної компетентності держслужбовців змінюються, відтак і ми змінюємось разом з країною.
Управління ДМС
у Херсонській області

У територіальних міграційних службах України
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Усі територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах з нагоди
29-ї річниці незалежності України
З нагоди Дня Незалежності України працівники
міграційної служби Житомирщини відзначені подяками
Міністра внутрішніх справ та Голови ДМС

На урочистому засіданні з нагоди
Дня Незалежності України начальник Управління ДМС України в Житомирській області Анатолій Федорчук привітав працівників зі святом.
Побажав їм та їхнім родинам міцного здоров’я, щастя і благополуччя,
витримки і терпіння, таких необхідних у нашій роботі. Нагадав про
необхідність ніколи не забувати про
своє високе призначення – вірно і
чесно служити державі та своєму
народу.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, особистий внесок при
виконанні завдань у сфері міграції

Міністром внутрішніх справ України
Арсеном Аваковим та Головою Державної міграційної служби України
Максимом Соколюком начальникові Коростишівського районного
відділу УДМС Миколі Новаковцю,
завідувачу Ружинського районного
сектору УДМС Анатолію Невечері,
завідувачу документального забезпечення УДМС Тетяні Рябой та головному спеціалісту відділу управління персоналом Людмилі Міляр
оголошено подяки.
Управління ДМС
в Житомирській області

У міграційній службі Київщини іноземців знайомили з
державними святами

чи посвідку на постійне або тимчасове
проживання, повинні мати можливість
інтегруватися в українське суспільство.
Окрім знання і дотримання законів нашої країни, під інтеграцією мається на
увазі також і повага до культури України.
Вишиванки привертали увагу іноземців
і спонукали до запитань, з якої нагоди
працівники так святково вбралися. Таким чином дехто з іноземних громадян
вперше довідався про такі шановані
українцями свята, як День Державного
Прапора та День Незалежності України.
Напередодні Дня Державного Прапора
Центральне міжрегіональне управлінта Дня Незалежності України послуги ня ДМС у м. Києві та Київській області
іноземним громадянам у Центральному
міжрегіональному управлінні ДМС у м.
Києві та Київській області міграційники
надавали у національному вбранні – вишиванках, тим самим презентуючи елементи культури нашої країни і засвідчуючи, що українці – єдина та непохитна
нація.
Річ у тім, що іноземці та особи без громадянства, котрі планують проживати в
Україні, отримавши дозвіл на імміграцію

Налагоджуємо співпрацю з представниками районного
сектору пробації

Працівники Диканського районного сектору міграційної служби Полтавщини провели робочу зустріч з
працівниками та відвідувачами Диканського районного сектору філії
ДУ «Центр пробацї» в Полтавській
області.

Мета зустрічі – подальша співпраця
між установами. Також обговорювалися питання оформлення паспорта
громадянина України та переваги
документа у вигляді ID-картки.
Відвідувачі отримали таку інформацію: перелік документів, які необхідні для оформлення паспорта:
процедура відновлення втраченого
документа; чи можливо обміняти
паспорт за власним бажанням та
вартість послуги.
У ході зустрічі також обговорювались питання виготовлення біометричних
паспортів громадянина України для виїзду за кордон, вартість послуги, терміни виготовлення та дії документа,
графік роботи районного сектору.
Управління ДМС
у Полтавській області

До керівників підрозділів УДМС Запоріжчини в режимі
відеоконференції довели останні зміни в міграційному
законодавстві та підбили підсумки роботи за 7 місяців

Робоча нарада за участю очільників
структурних та територіальних підрозділів нещодавно відбулася в Управлінні ДМС під головуванням начальника
міграційної служби області Олександра Харіни.
З метою забезпечення безпеки співробітників та неухильного дотримання
вимог протиепідемічних заходів нараду було проведено в режимі відеоконференції.
Начальник Управління довів до учасників останні зміни у законодавстві,
зокрема основні положення затвердженого Кабінетом Міністрів України
проекту Закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки»,
який передбачає поступове виведення паспортів старого зразка з обігу.
Окремо звернув увагу керівників на
посилення моніторингу роботи територіальних підрозділів Управлінням і

наголосив на важливості професійного виконання працівниками їх робочих
обов’язків та основних завдань, які поставлені перед службою.
Перший заступник начальника Управління – начальник відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та
еміграції Катерина Чернишова довела
до колег вимоги наказу МВС України
№732 від 05.09.2018 року «Порядок
реєстрації фізичних осіб в електронній
черзі для отримання адміністративних
послуг, які надаються ДМС України»,
постанови КМУ №55 від 17.01.2018
року «Деякі питання документування
управлінської діяльності» та наголосила на необхідності якісної підготовки
підрозділами матеріалів справ з питань громадянства.
Увагу керівників звернули і на посилення роботи з притягнення до адміністративної відповідальності іноземців,
які незаконно проживали на території
України ще до запровадження карантину та активізацію роботи щодо іноземних громадян, які звільняються з
місць позбавлення волі. Також були
обговорені питання, які стосуються
скасування дозволів на імміграцію в
Україну.
Наприкінці відеоконференції учасники були ознайомлені з основними показниками роботи підрозділів Управління за напрямками.
Управління ДМС
у Запорізькій області

Міжвідомча взаємодія із представниками органів ДРАЦС

У конференц-залі УДМС області перший заступник начальника Управління
Ростислав Семків та заступник начальника відділу з питань громадянства,
паспортизації, реєстрації та еміграції
Наталія Рожкова провели робочу зустріч із першим заступником начальника
Центрально-Західного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції
м. Хмельницького Оленою Яковюк та

заступником начальника Управління
державної реєстрації – начальником
Центрального відділу ДРАЦС Тетяною
Войтко.
Під час зустрічі було обговорено питання щодо дотримання органами державної реєстрації актів цивільного стану області порядку та строків передачі
паспортів померлих громадян України
до підрозділів Управління.
За результатами робочої зустрічі учасники домовились про посилення двостороннього контролю за дотриманням
порядку передачі до УДМС недійсних
паспортних документів з боку виконавчих комітетів міської, сільських та селищних рад області, які здійснюють делеговані повноваження щодо державної
реєстрації смерті, а також про подальшу
співпрацю між відомствами в частині
виконання покладених на них завдань.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

Методична допомога фахівцям ЦНАП від міграційників

На Кіровоградщині у Кропивницькому
районі понад рік надає послуги з оформлення біометричних паспортів Центр
адміністративних та соціальних послуг
Соколівської об’єднаної територіальної
громади.
За цей час у злагодженій взаємодії
Центру адміністративних та соціальних послуг, як фронт-офісу, та Кропивницького районного сектору Управління
Державної міграційної служби у Кірово-

градській області, як бек-офісу, 698 осіб
документовано паспортом громадянина
України для виїзду за кордон та 250 –
ID-картками.
Задля постійного покращення сервісу з
оформлення та видачі ID-картки та закордонного паспорта у Центрі його фахівці
постійно отримують методичну підтримку від працівників Кропивницького районного сектору.
Міграційниками проведено чергове
навчання для спеціалістів Центру. Керівник Кропивницького РС УДМС Катерина Прохніцька вкотре роз’яснила чинне
законодавство, яким регламентовано
оформлення біометричних документів,
зупинилась на практичних кроках процедури оформлення паспортів та проблемних питаннях.
Управління ДМС
у Кіровоградській області
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У територіальних міграційних службах України

Найкращих буковинських міграційників відзначили Подяками та
Грамотами ДМС України

Т.в.о. начальника УДМС у Чернівецькій
області Валерій Попов вручив найкращим працівникам Управління ряд відзнак
за підписом Голови ДМС України Максима Соколюка за зразкове виконання
службових обов’язків, високий професіоналізм, особистий внесок при виконанні
завдань, покладених на Державну міграційну службу України та у зв’язку з відзначенням державних свят.
Так, Подяки ДМС України до Дня державної служби України отримали: завідувачка сектору оформлення документів
відділу у справах іноземців та осіб без

громадянства Ольга Бойченко, головний
спеціаліст Сторожинецького РВ Юрій
Запорожан та провідна спеціалістка Глибоцького РВ Віолетта Шородок.
Також Подяки ДМС України до Дня
Конституції України було вручено провідній спеціалістці Хотинського РВ Катерині Костенюк, головній спеціалістці Чернівецького МВ Лілії Матіос та
завідувачу сектору з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Василю Нігді.
Окрему відзнаку – Грамоту за зразкове
виконання службових обов’язків, особливо важливих доручень, високий професіоналізм, особистий внесок при виконанні завдань, покладених на Державну
міграційну службу України та з нагоди
відзначення Дня бухгалтера та аудитора
було вручено начальнику відділу бухгалтерської служби, фінансування та звітності – головному бухгалтеру Ірині Чинчик.
Керівник УДМС у Чернівецькій області
Валерій Попов тепло привітав усіх відзначених працівників та побажав кожному з них нових професійних перемог.
Управління ДМС
у Чернівецькій області

Проведено онлайн-вебінар для працівників територіальних
підрозділів УДМС України в Тернопільській області та
представників органів реєстрації

З метою удосконалення професійної
компетентності для працівників Збаразького РВ, Лановецького РС, Підволочиського РС , Кременецького РВ,
Шумського РС УДМС України в Тернопільській області та працівників органів
реєстрації 19 серпня 2020 року проведено онлайн-вебінар.
Під час вебінару висвітлювалися наступні

актуальні питання.
1. Обговорення правил реєстрації місця проживання та порядку взаємодії органів реєстрації з Єдиним державним
демографічним реєстром.
2. Порядок здійснення корегування інформації в ЄІАС УМП ДМС.
3. Особливості оформлення паспортів
громадянина України для виїзду за кордон під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном.
4. Документування осіб паспортами громадянина України на підставі
паспортів громадянина колишнього
СРСР.
Надалі
заплановано
проведення
онлайн-вебінарів з даних питань для інших територіальних підрозділів міграційної служби Тернопільщини.
Управління ДМС
в Тернопільській області

Міграційники з правниками вкотре говорили про права та пільги
внутрішньо переміщених осіб

Завідувач Городищенського районного сектору Управління ДМС України в
Черкаській області Руслана Шевченко
спільно з представником Городищенського БПД Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час круглого
столу відзначила, що основним правовим документом, який стосується обговорюваної теми є Закон України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб».
Питання забезпечення соціального
захисту внутрішньо переміщених осіб
(ВПО) протягом останніх шести років

залишається одним із найважливіших
та найскладніших в українському суспільстві. ВПО користуються тими
ж правами та обов’язками, що й інші
громадяни України. Винятків немає й у
питанні документування біометричними документами. Є деякі відмінності
у переліку документів, що подаються
для оформлення паспорта засобами
Єдиного державного демографічного
реєстру.
Руслана Шевченко зазначила, що для
осіб, які отримували паспорт на окупованих територіях, вичерпного переліку документів не існує, так само як
обов’язку особи надавати такі документи. Однак слід пам’ятати, що документування неідентифікованих осіб є
неможливим.
Додамо, що за І півріччя 2020 року територіальними підрозділами Управління ДМС України в Черкаській області
надано понад 400 адміністративних
послуг внутрішньо переміщеним особам.
Управління ДМС
у Черкаській області

У Хоролі урочисто вручили паспорти молодим
громадянам України

У Хоролі у дні державних свят стало
доброю традицією вручати паспорти молодим громадянам незалежної
України.
Цього року урочистості, присвячені
святкуванню Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України відбулися в районному Будинку
культури.

Юнакам та дівчатам урочисто на сцені вручив сучасні паспорти у формі
ID-картки завідувач Хорольського районного сектору міграційної служби
Полтавщини Олександр Новаковський
та щиро привітав молодь зі знаковою
подією у її житті.
Також відбулося врученням грамот
та подяк різних рівнів, посвідчень
особам, які були занесені на районну
Дошку Пошани. Грамоти, подяки та
посвідчення вручили голова РДА Роман Гловацький, голова районної ради
Віра Мартюк та депутат обласної ради
Михайло Міщенко.
Під час урочистостей було враховано
всі необхідні перестороги – вимірювання температури, використання антисептиків, масок, дотримання глядачами соціальної дистанції.
Управління ДМС
у Полтавській області

Шлях додому

Біометричний паспорт громадянина України – зручний і
доступний для всіх

У деяких громадян нашої країни сучасний паспортний документ у вигляді картки викликає занепокоєння. Щоб розвіяти
хвилювання і пояснити його переваги
керівник Дарницького районного відділу
ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області провела консультативну зустріч з парафіянами та настоятелем православного
храму ікони Божої Матері «Знамення»
– ієреєм Георгієм (Юрієм) Стороженком.
У комфортних для всіх учасників умовах Інга Лазаренко детально відповіла на
всі запитання щодо оформлення ID-карток. Пояснила, що сучасний паспорт громадянина України має вигляд пластикової картки з безконтактним електронним

носієм, на якому зберігаються біометричні дані власника, зокрема цифрова фотографія, підпис, відбитки пальців. Тобто
ніхто, крім власника ID-картки, не зможе
нею скористатися, на відміну від паспорта-книжечки, що є значною перевагою
документа нового зразка.
Звісно, такі зустрічі мають відбуватися
частіше, адже у громадян виникає чимало запитань і вони мають право на вичерпні відповіді. Тому працівники міграційної служби продовжують проводити
роз’яснювальну роботу серед населення
щодо популяризації ID-карток.
Центральне міжрегіональне
управління ДМС у м. Києві та
Київській області

До Управління ДМС в Херсонській
області завітав курсант Морського коледжу Херсонської державної морської
академії. Під час оформлення паспорта
громадянина України для виїзду за закордон він розповів міграційникам про
свій шлях додому.
З його слів, на четвертому курсі навчання він був спрямований на практику. У вересні 2019 року підписав
контракт на 4 місяці та пішов у рейс.
По закінченню контракту юний матрос
планував повернутися на батьківщину,
але у зв’язку із карантинними обмеженнями контракт було продовжено
ще на 6 місяців. За цей час термін дії
його закордонного паспорта сплив і
хлопець хвилювався, що при перетині
кордону його не пропустять.
У Державній прикордонній службі
України йому роз’яснили, що під час

перетину кордону він може пред’явити
паспорт моряка та без перешкод повернутися в Україну.
Відтак по прибуттю до Херсонської
області він одразу завітав до Державної міграційної служби та оформив новий закордонний паспорт.
Але його шлях повернення додому
продовжується, адже проживає він на
території АР Крим.
Управління ДМС
у Херсонській області

У територіальних міграційних службах України
#ID_там, де ТИ!

Друзі, ми з вами неодноразово переконувались, що паспорт громадянина України у
формі ID-картки – це практично, безпечно
та зручно. А ще це можливість для громадян отримати вже виготовлений документ
не за місцем подання заяви, а за місцем перебування (на період карантинних заходів
така послуга є доступною).
Саме так зробила наша колега, яка є працівником ДМС України, що на власному

прикладі та в черговий раз підтверджує:
бути власником ID-картки – це сучасно та
просто.
Дівчина, перебуваючи у відпустці, виявила бажання оформити новий паспортний
документ, в чому їй допомогли працівники
Білогірського районного сектору УДМС
області. Однак вже виготовлений документ заявниця отримала у Солом’янському районному відділі ЦМУ ДМС України
у місті Києві та Київській області, куди
вона звернулась із відповідною заявою.
Люба подякувала усім колегам з ДМС
України, які брали участь у процедурі оформлення та видачі їй сучасного
паспорта громадянина України у формі
ID-картки.
#ID_це_просто? ТАК, #ID_це просто!
Управління ДМС
у Хмельницькій області

Робоча зустріч з представниками органів з питань пробації

Відбулася робоча зустріч представників
Селидівського та Новогродівського органів з питань пробації, інспектора з питань
підготовки до звільнення ВСВПР державної установи «Селидівська виправна колонія (№82)» з начальником Селидівського

міського відділу Головного Управління
Державної міграційної служби України в
Донецькій області Василем Бараненко.
В ході зустрічі обговорено дії відносно
реалізації пенітенціарної пробації та визначено пріоритетні напрямки у роботі.
Одним із напрямків спільної праці є документування суб’єктів пробації, засуджених до покарань без позбавлення волі та
засуджених до позбавлення волі осіб, які
готуються до звільнення з установи покарань.
За результатами зустрічі визначені напрямки взаємодії для подальшої ефективної співпраці.
Головне управління ДМС
у Донецькій області

Інфографіка про кількість оформлених Міграційною службою Львівщини
біометричних паспортів у липні 2020 року
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Родинне оформлення ID-карток запам’ятається надовго

Ще на початку року, з метою ознайомлення з процесом оформлення паспорта громадянина України, міграційну
службу Кременчука відвідували учні
ЗОШ №19, серед яких були син Богдан
та донька Ангеліна головного спеціаліста Крюківського районного відділу
у місті Кременчуці УДМС України в
Полтавській області Тетяни Пузир.
А вже в липні 2020 року Богдан досяг
14-річного віку та отримав свій ПЕРШИЙ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА
УКРАЇНИ. Підтримати сина вирішила
і мати Тетяна, оформивши заяву-анкету
на обмін паспорта громадянина України у вигляді книжечки на ID за бажанням.
А ось восьмирічній Ангелінці з отриманням такого документу доведеться
почекати, проте, в неї вже є паспорт

громадянина України для виїзду за кордон.
Тож нехай безпечні, зручні та надійні
біометричні документи слугують родині Пузир на їх благо.
Управління ДМС
у Полтавській області

Співпраця з ЦНАП

районного сектору УДМС України в
Тернопільській області Романишин
Наталією Богданівною здійснено виїзд до ЦНАП м. Скалата для надання
практичної та методичної допомоги
під час здійснення прийому документів та формування заяв-анкет.
День пройшов продуктивно в робочому форматі та дружній атмосфері.
Управління ДМС
у
Тернопільській
області
При проходженні державної служби
важлива роль відводиться оцінюванню діяльності державних службовців.
Оцінювання проводиться на підставі
ключових показників, визначених з
урахуванням посадових обов’язків
державного службовця.
Відповідно до визначених ключових
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності завідувачем Підволочиського

У Запоріжжі вручили Подяку від ДМС з нагоди відзначення Дня
Незалежності України

Порівняно з червнем 2020 року у липні оформлено:
• на 2 314 більше ID-карток;
• на 2 924 більше закордонних паспортів.

Головне управління ДМС
у Львівській області

Удосконалюємо роботу з ЦНАП

У зв’язку зі змінами стану введенням
протиепідемічних заходів в Луганській
області деякі ЦНАП змінювали свій постійний графік роботи або взагалі тимчасово припиняли надання адміністративних послуг громадянам за напрямком
роботи Міграційної служби.
Сучасні IT технології та впровадження
їх у всі сферу надання адміністративних
послуг також потребують змін у деяких

законодавчих актах України та застосування їх на практиці. Міграційне законодавство постійно змінюється, потребуючи самостійного розвитку спеціалістів,
які надають послуги з оформлення біометричних документів.
Саме для цього керівники територіальних підрозділів Міграційної служби
Луганської області проводять навчання з
співробітниками ЦНАП. Ми маємо однакову ціль – удосконалювати стандарти
операційних процедур і додержуватися
законності документування громадян
України.
Інформацію про ЦНАП, які здійснюють оформлення паспорта громадянина
України, паспорта громадянина України
для виїзду за кордон та вклеювання фотокартки у паспорт зразка 1994 року, можно на офіційному сайті ДМС України за
лінком: https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/tsnap.
html
Управління ДМС
в Луганській області

За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, особистий
внесок при виконанні завдань у сфері міграції начальник Управління Олександр
Харіна урочисто вручив Подяку від ДМС
з нагоди відзначення Дня Незалежності
України головному спеціалісту сектору
централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства
УДМС в Запорізькій області Ользі Болдиревій.
Вітаємо колегу з високою оцінкою результатів праці та бажаємо наснаги і нових професійних здобутків у майбутньому!
Управління ДМС
у Запорізькій області

Уряд України закрив кордони для іноземців терміном на 30 днів

Таке рішення було ухвалено 26 серпня
з ініціативи Міністерства внутрішніх
справ.
Дана ініціатива зумовлена зростанням
кількості хворих на COVID-19 в Україні.
Згідно з рішенням, на територію України із 29 серпня до 00:00 28 вересня
зможуть потрапити лише:
• іноземці, які їдуть через Україну
транзитом і мають документи на підтвердження цього (вони мають виїхати
не пізніше, ніж за дві доби);
• іноземці, які навчаються в Україні;
• іноземці, які лікуються в Україні;
• іноземці, які служать в ЗСУ;

• іноземці, які постійно проживають в
Україні;
• біженці або люди, які потребують
додаткового захисту;
• водії, які перевозять вантажі;
• спеціалісти, робота яких потрібна в
Україні;
• інструктори країн НАТО, які беруть
участь у навчаннях в Україні;
• офіційні місії або делегації, запрошені МЗС;
• дипломати та члени їхніх родин;
• культурні діячі, запрошені українською стороною;
• спортсмени, які беруть участь в офіційних змаганнях та їх супровід;
• екіпажі морських і повітряних суден,
залізничні бригади.
Кожен іноземець із цих категорій повинен буде мати при собі документи на
підтвердження статусу, що перевірятимуть прикордонники, які можуть відмовити у в’їзді.
Управління ДМС
у Вінницькій області
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У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб

Інна Голованчук: Внутрішньо переміщені особи – це підсилення потенціалу місцевих громад

Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні
мають комплексний характер і потребують системних
рішень. Разом із тим оперативне та ефективне розв’язання окремих «гарячих» проблем дозволить уже сьогодні послабити соціальне напруження. До того ж важливо розглядати переселенців не лише як проблему, а
як потенціал для розвитку приймаючих громад. Про
це йдеться в інтерв’ю заступниці міністра з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб Інни Голованчук.
– В Україні майже 1,5 мільйона громадян зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Що відомо про цих людей? Який відсоток із цієї кількості
готовий повернутися додому та за яких умов? А
скільки людей вже влаштувалися на новому місці і
будують там своє життя?
– З одного боку, шість років – достатній період, щоб
люди інтегрувалися в місцеві громади. З іншого – у
кожного з переселенців є спогади та відчуття, які
пов‘язують їх із рідним містом. Якщо ми зараз спиратимемося на цифри, – то за нашою статистикою, 36%
переселенців не мають наміру повертатися додому,
тому що домом для них уже стали ті громади, куди
вони переїхали. І близько 80% людей проживають на
одній території понад три роки. Тому цілком можна говорити про це, як про процес інтеграції, який відбувся.
За останніми звітами, понад 50% переселенців, які
інтегрувалися в місцеві громади, визначили себе повністю інтегрованими і понад 30% – частково інтегрованими. Це досить суттєві показники, як на мене,
і це свідчить, що немає однозначного бачення серед
населення. Водночас для більшості внутрішньо переміщених осіб зв‘язки з окупованою територією залишаються міцними. Незважаючи на те, що ці люди
пов’язуватимуть життя із новими місцевими громадами.
– Якщо у 2014-2015 роках ішлося про невідкладну
допомогу внутрішньо переміщеним особам, то нині
говорять про довготривалі рішення. Таким документом покликана була стати Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. Чи вдалося реалізувати цю стратегію?
– Питання просто в точку. Однією зі сфер моєї відповідальності в міністерстві, де я працюю три місяці,
є політика стосовно внутрішньо переміщених осіб. І
звичайно, одним із перших документів, із якими я ознайомилася, стала Стратегія інтеграції до 2020 року,
затверджена урядом. Основна проблема, яку я з колегами із громадських організацій відзначила, – досить
розмиті показники реалізації.
З точки зору самого документа – це звичайний, хороший документ, складений, як усі аналогічні стратегії
державного рівня. Він носив більше декларативний
характер. Зараз ми спільно із громадськими організаціями – основними стейкхолдерами - прийняли рішення

доопрацювати стратегію на наступні три роки, роблячи її
більш конкретною з точки зору сьогоднішніх потреб.
Цього разу ми в міністерстві пішли зворотнім чином:
основні громадські організації, які займаються проблематикою переселенців, стали співавторами стратегії.
Найближчим часом винесемо документ, який на
наступні три роки стане планом дій для уряду, на публічне обговорення. Важливо те, що співавторами є
правозахисники, які безпосередньо комунікують із
внутрішньо переміщеними особами, знають усі найбільш вразливі моменти, з якими пов’язана державна
політика. Для мене і моїх колег, які працювали над
стратегією, було важливо дослухатися до критичних
моментів.
– Які організації були залучені до написання стратегії?
– «Право на захист», «ZMINA», «Донбас СОС»,
Офіс Ради Європи, Норвезька рада у справах біженців, “Stabilization Support Services” - загалом 10-15 організацій, авторитет яких у цій сфері безумовний. Це
«важка артилерія» наших партнерів із громадського
сектору. Тому і критика з їхнього боку обгрунтована,
цікава і важлива для нас. Це дало змогу мати більш
об’єктивну картину і створити документ із чіткими
визначеннями і розумінням наших дій. Де ми усвідомлюватимемо, що виконали або не виконали поставлене завдання.
Якщо йдеться про конкретні дії, то це більше про
створення умов для безпосередньої інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Але не про декларативні
кроки, а про ті, які будуть розписані детально з планом дій інших центральних органів виконавчої влади,
з якими ми зможемо об’єднати наші зусилля.
– Чи працювали в рамках підготовки цього чи інших документів із Державною міграційною службою?
– У цілому міністерство співпрацює з ДМС - наприклад, у питанні процедури реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб у рамках територіальних громад. Знаю, що велика робота проводилася
моїми колегами раніше, був напрацьований відповідний законопроєкт. Це основний напрям співпраці.
– Коли йдеться про стратегію інтеграції переселенців - які ви бачите точки зростання, які конкретні заходи зможуть забезпечити успіх?
– Для мене основним моментом є створення передумов «відв‘язування» отримання соціальних сервісів від довідки внутрішньо переміщеної особи. Для
мене це було би найбільшою перемогою в реалізації
державної політики. У цьому рішенні зав’язані інші
органи державної влади, але на мій погляд, це було би
чи не найважливішим рішенням, якби ми змогли зробити «відв’язування» від довідки ВПО всього пакету
сервісів: пенсії, соціальної допомоги, реєстрації ФОП
тощо.
Також важливим було би проведення інвентаризації фонду наявного житла, яке можна використати як
соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.
Оскільки в будь-якому разі проблема житла була і
залишається для переселенців найнагальнішою. Звичайно, колеги з інших відомств можуть закинути, що
потреба в житлі є серед будь-яких інших категорій: і
серед поліцейських, і серед лікарів, учителів. Що ця
проблема є загальнодержавною. Але оскільки ми зараз говоримо про цю проблему в контексті втрачених
майнових прав через агресію Російської Федерації, то
я, звичайно, відстоюватимо інтереси внутрішньо переміщених осіб. Вони мали це право, вони його втратили - і звичайно, держава має докласти максимум зусиль, щоб це право поновити. Тому доцільно провести
інвентаризацію житлового фонду.
– Житлова проблема - справді одна з найбільших
для переселенців...
– Питання житлового фонду – не лише безпосереднє виділення бюджетних коштів. Зараз неможливо
обіцяти, що розпочнеться надання житла у приватну
власність, це більше про доступне житло, про іпотечно-кредитне фінансування під 3% річних. Це те, до
чого, сподіваюся, ми повернемося наступного року, –
оскільки цього року триває адаптація всієї нормативної бази з використання коштів із забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.
Цього року ми намагаємося збільшити бюджет невикористаних коштів міністерства для субвенції, якою
забезпечуємо місцеві бюджети для фінансування програми за принципом 70:30. Державний бюджет забезпечує 70%, місцеві бюджети - 30% для надання житла
внутрішньо переміщеним особам на місцях. Цього
року за цією програмою субвенцій отримають житло
близько 300 осіб.

Хоча загальна кількість переселенців, які отримають
житло, до кінця року може бути більшою завдяки виконанню інших бюджетних програм.
А наступного року вже розраховуємо на те, що зможемо повернутися до іпотечного кредитування під 3%.
Це одна з найбільш затребуваних програм серед внутрішньо переміщених осіб, які ми проводимо спільно
з Фондом молодіжного будівництва. Це досить суттєва
підтримка, яку держава може надати внутрішньо переміщеним особам.
– Сьогодні значну частину проблем переселенців
мають вирішувати органи державної влади на місцях та органи місцевого самоврядування. На практиці виходить, що люди отимують різний набір
послуг та різні можливості. Часто це призводить
до кофліктів і непорозуміння. Як подолати ці розбіжності між регіонами?
– На рівні державної допомоги всі внутрішньо переміщені особи рівні, і має існувати один підхід до всіх.
Знаю, що справді між регіонами є різне сприйняття
проблематики ВПО місцевими громадами і формування політики. Гадаю, прикладом може бути досвід Києва, де запроваджено «Картку киянина», яку можуть
отримати всі переселенці і за якою надаються пільги
та знижки.
Дуже важливо те, що вперше за шість років внутрішньо переміщені особи матимуть змогу голосувати на
місцевих виборах. Це суттєво змінить сприйняття
внутрішньо переміщених осіб у громадах. Будемо відверті: на скільки самоорганізовані внутрішньо переміщені особи, на стільки ж відстоюються їхні інтереси в
місцевих громадах. І зараз, коли місцева влада усвідомить масштаби і важливість кожного з переселенців,
- гадаю, підхід зміниться суттєво. Оптимістично переконана, в дуже багатьох громадах зміниться цінність
кожного виборця. Тому що одне - коли внутрішньо
переміщених осіб сприймають як додаткове навантаження на бюджет. Інше - коли місцеві громади сприймають цю ситуацію позитивно, знаходять вирішення.
Плюс вибори.
– А як щодо виконання нової норми закону про безкоштовне харчування дітей переселенців у навчальних закладах?
– У нас є доручення прем’єр-міністра і віце-прем’єра, на виконання яких проведена робота з колегами з
Міносвіти, МОЗ та Мінсоцу і зараз підготовлена постанова про забезпечення безкоштовного харчування
дітей внутрішньо переміщених осіб у школах. Це важливий момент.
Також найбличими днями має вирішуватись питання
щодо виплати грошової компенсації постраждалим за
зруйновані будинки та квартири внаслідок збройної
агресії РФ. Сподіваюся, вперше за шість років зможемо запровадити виплати громадянам України на підконтрольній території. Для нас це буде суттєве досягнення - коли почнуться такі виплати. Дається це дуже
непосто, питання досить чутливе, будуть і задоволені,
і незадоволені. Але головне - забезпечити механізм,
який би працював.
– А чи передбачається додаткове фінансування
місцевих громад, де збільшено навантаження на
інфраструктуру через приїзд переселенців?
– Одне з останніх рішень уряду – спрямування понад
1 млрд. гривень субвенції із держбюджету місцевим
бюджетам на відновлення інфрастуктур областей, де
зареєстровано найбільше внутрішньо переміщених
осіб: Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Херсонської, Полтавської областей. Це кошти, які виділяються із надзвичайної кредитної програми з відновлення України.
Передбачається, що в таких областях будуть відновлені об‘єкти соціальної інфраструктури: ремонтуватимуться заклади охорони здоров‘я, освіти, спортивні
споруди. Таким чином реалізується комплексний підхід до вирішення проблеми.
– Як ви отримуєте інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях?
– Як онука - телефоную бабусі, яка там мешкає дотепер. Я народилася на Донеччині, але переїхала до
Києва ще в 2000-х. А от мої рідні є внутрішньо переміщеними особами.
– А як урядовець? Чи звертається міністерство
до міжнародних організацій для захисту прав громадян на цих територіях?
– Щодо підтримання зв‘язку міністерства з громадянами, які мешкають на тимчасово окупованіх територіях, як в Криму, так і на Донбасі, сьогодні у нас відсутній доступ будь-яких органів державної влади до
тих територій, але ми тісно співпрацюємо з міжнародними партнерами - УВКБ ООН, Міжнародний комітет
Початок, продовження на стор.12

Юридичний дайджест

Робоча зустріч

27 серпня 2020 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора І.П. Супруновського з начальником Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Т.М. Дудіним.
У ході зустрічі було обговорено питання подальшої співпраці та висвітлення діяльності Південного міжрегіонального управління на шпальтах та
веб-сайті газети «Міграція».

Звернення стягнення на заробітну плату та
інші види доходу боржника

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи
боржника, порядок здійснення відрахувань здійснюються відповідно до ст.
68-70 Закону України «Про виконавче провадження».
При виконанні в примусовому порядку виконавчих документів стягнення на
заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у
разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в
повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень
про стягнення періодичних платежів.
За іншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без
застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника –
за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів
боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків,
зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:
- у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, – 50%;
- за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – 20%.
З пенсії може бути відраховано не більш як 50% її розміру на утримання
членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із
смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.
За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш, як 20% пенсії.
Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати
та інших доходів боржника не може перевищувати 50% заробітної плати, що
має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома
виконавчими документами.
Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі
відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної
плати не може перевищувати 70%.
Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші
доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі-підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів. Копія
зазначеної постанови залишається у виконавчому провадженні на контролі.
Постанова повинна містити:
а) повне найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи чи фізичної особи-підприємця, якій надсилається постанова, та її місце проживання;
б) порядок стягнення суми боргу;
в) розмір відрахувань;
г) реквізити рахунку, на який необхідно перераховувати утримані кошти, або
адресата в разі перерахування коштів поштовим переказом;
д) вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та виплати із
зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на яку необхідно направляти звіти;
е) роз’яснення про відповідальність за невиконання законних вимог виконавця,
порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження» (у тому числі за
несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати
та інших доходів боржника).
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Протягом липня 2020 року проведено онлайнсемінари з 242 державними реєстраторами
Протягом липня 2020 року працівниками відділу взаємодії з суб’єктами
державної реєстрації та підвищення
кваліфікації державних реєстраторів
Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса) проведено 14 онлайн-семінарів, до яких було
залучено 242 державних реєстраторів з
Одеської, Миколаївської та Херсонської
областей.
Учасники семінарів обговорили проблемні питання, які виникають у сфері
державної реєстрації юридичних осіб,
ФОП, зокрема наступні.
• Особливості подання документів для
встановлення відомостей про кінцевих
бенефіціарних власників та змін, внесених до частини п’ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
• Справляння адміністративного збору
за подання та оновлення відомостей про
кінцевих бенефіціарних власників.
• Подача документів для державної
реєстрації створення юридичної особи

Особливу увагу було приділено інформації щодо впровадження оновленого
програмного забезпечення Єдиного
державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Крім того, було детально опрацьовано
та доведено до відома учасників семінару відповіді на проблемні питання
у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, зокрема щодо:
• особливостей переведення дачних
і садових будинків у жилі, що відповідають державним будівельним нормам,
які затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р.
№ 321;
• реєстрації заяв власників об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення
реєстраційних дій;
• державної реєстрації права власності
на реконструйований житловий будинок;
• поновлення договору оренди землі;
переважного права орендаря на укладення договору оренди землі на новий
строк;
• особливостей державної реєстрації

її представниками; доступу державних
реєстраторів до реєстрів інших державних органів.
• Порядок продажу фермерського
господарства як цілісного майнового
комплексу.
• Внесення відомостей до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про кінцевих бенефіціарних власників.
• Затвердження форми та змісту структури власності; створення єдиного довідника стосовно суб’єктів зберігання
реєстраційних справ.
• Підстави відмови у проведенні державної реєстрації чи зупинення проведення реєстраційних дій тощо.

змін у праві власності у зв’язку з визначенням часток у праві спільної власності, зі збереженням дати та часу державної реєстрації права власності;
• особливостей відмови у державній
реєстрації речових прав на нерухоме
майно на підставі пунктів 5,6 статті 24
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» тощо.
Дарія Лихоліт,
головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації
та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)

Контроль за правильним і своєчасним відрахуванням із заробітної плати
таінших доходів боржника здійснюється виконавцем за власною ініціативою,
в тому числі за заявою стягувача шляхом перевірки правильності та своєчасності відрахувань підприємствами, установами, організаціями, фізичними
особами та ФОП, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, про що
складається відповідний акт.
Підприємства, установи, організації, фізичні особи, ФОП здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і
перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої
служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено,
– до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється
стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні
особи-підприємці щомісяця надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.
У разі припинення перерахування коштів стягувачу підприємства, установи, організації, фізичні особи, ФОП не пізніш як у триденний строк повідомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце
роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме.
Звіт про здійснені відрахування та виплати долучається до матеріалів виконавчого провадження.
Ірина Федоренко, головний спеціаліст відділу організації
та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення
примусового виконання рішень у Херсонській області
Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)
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Продовження, початок на стор. 1
Також хочу наголосити, що ДП «Документ» – це не лише центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Це ще і
додаткові підрозділи, котрі налічують 800
осіб. Вони залучені до реалізації певних
важливих інноваційних проєктів, у тому
числі «Держава в смартфоні».
Зараз реалізується масштабний проєкт,
аналогів, якому в нашій країні ще не
було. Протягом останніх двох років
ми відцифрували понад 100 мільйонів
одиниць паперових носіїв міграційної
служби, вони розпізнані та внесені до
Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, що зараз є основним електронним
ідентифікатором. Робота у цьому напрямку
продовжується, оскільки створюється значний інформаційний ресурс для запровадження Національної системи біометричної
верифікації та ідентифікації фізичних осіб.
Водночас
нашими
фахівцями
забезпечується і саме функціонування
Єдиного
державного
демографічного
реєстру. Підприємство, відповідно до законодавства, є його адміністратором і
ефективно виконує ці функції, а колектив програмістів бере активну участь у
створенні нових електронних сервісів,
таких як є-Малятко, кваліфікований електронний підпис (КЕП) в ІD, одночасне отримання ID-картки та ІПН для 14-річних
громадян, електронний паспорт тощо.
– Ми знаємо, що ера монополізму паспортних столів залишилась у минулому.
Зараз оформити закордонний паспорт
або ID-картку можна в міграційній
службі, ЦНАПі та у ваших «Паспортних сервісах». Проте дуже багато позитивних відгуків ми чуємо саме від ваших
відвідувачів…
– Так, ви маєте рацію, закордонні паспорти можна оформити й у інших місцях: в
підрозділах міграційної служби та ЦНАПах, але саме у «Паспортних сервісах» першими в Україні запровадили нові сучасні
стандарти сервісу. І без зайвої скромності
можна стверджувати, що вони часто-густо навіть вищі за стандарти багатьох
європейських країн. Недарма усі іноземні
делегації, що приїжджають до міграційної
служби обов’язково відвідують наші центри й залишаються у захваті від побаченого. Світлі просторі зали фронт-офісу,
уважний персонал, продумана логістика,

У Державному підприємстві «Документ»

платежі на місці за допомогою платіжної
картки або терміналу, можливість замовлення комплексних супутніх послуг… і на все
витрачається 15-20 хвилин. До цих наших
переваг можна додати виїзне оформлення
документів і мобільну видачу за місцем замовлення особи. Тож люди, котрі цінують
свій час – наші симпатики.
– Чому до «Паспортних сервісів» не займають чергу з 5-ї години ранку?
– Центри мають необхідну кількість
підготовлених фахівців, які забезпечують
високу організацію продуктивної роботи
у зручний для відвідувачів час прийому,
без перерви на обід шість днів на тиждень.
Середня тривалість перебування клієнта у
приміщенні Центру становить до 20 хвилин
з урахуванням часу, необхідного на оплату
послуг.
– Пандемія, і, як наслідок, карантин,
змусили багатьох залишатися вдома.
Мабуть протягом цього часу послугами ваших центрів користується менша
кількість людей?
– Так, дійсно, у порівнянні зі звичайним
режимом під час карантину ми бачимо значний спад попиту на закордонні паспорти.
Якщо звірити цифри за аналогічний період
минулого року (березень-липень), то було
надано біля 380 тисяч послуг: з оформлення
ID-карток – майже 28 тисяч, а закордонних
паспортів – біля 350 тисяч. Цьогоріч, за цей
самий період, ми прийняли лише 98 тисяч
громадян: 22 тисячі зробили собі ID-картки,
76 тисяч – закордонні паспорти.
– Чи є безпечним оформлення документів
у «Паспортному сервісі»?
– Так. В усіх центрах обслуговування громадян мережі «Паспортний сервіс» було
вжито суворих протиепідемічних заходів. А
саме протягом дня проводиться: вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфікуючих засобів, регулярне
провітрювання фронт- і бек-офісів, обробка
спеціальним розчином пристроїв для зняття
відбитків пальців перед їх використанням,
обробка рук як працівника, так і клієнта.
У нічний період часу на варті санітарного
захисту центрів працюють спеціальні установки для озонування та кварцування, які
на сьогоднішній день є найпотужнішими
засобами дезінфекції, і при правильній
експлуатації вони безпечні для організму
людини. Крім того, «Паспортні сервіси»
– просторі та оснащені потужними
вентиляціями з фільтрами, що разом з

частим провітрюванням забезпечують
безперебійну подачу свіжого повітря.
Увесь персонал ретельно готується до виконання службових обов’язків та підтримує
стерильність робочого місця протягом часу
прийому відвідувачів. Перед тим, як приступити до роботи кожному співробітнику
Центру вимірюють температуру тіла. У
разі якщо хтось із персоналу раптово відчує
хоча б найменший дискомфорт самопочуття або вже захворів – він йде на карантин
чи лікарняний до повного одужання. Отже
оформлення документів у мережі обслуговування «Паспортний сервіс» – максимально безпечне.
А для тих, хто все ж побоюється покидати
свої оселі «Паспортний сервіс» пропонує
виїзне обслуговування та мобільну видачу
вже готових документів. Усі автомобілі та
екіпаж перебувають в умовах максимальної
стерильності. Для замовлення послуги достатньо зателефонувати або скористатися
онлайн-формою на веб-сайті підприємства
і спеціально обладнане авто приїде до вас.
– Виїзне оформлення… Впевнений, що
не всі ще знають про можливість замовлення цієї послуги.
– Виїзне оформлення – це швидкість,
зручність, конфіденційність, комфорт та
європейська якість під час оформлення паспортних документів за вказаною адресою!
Дуже часто послугою виїзного оформлення
користуються громадяни з інвалідністю, для
яких у мікроавтобусах передбачено пандуси. Замовити послугу можна за номером
телефону (044) 597-87-77 або залишити заявку на сторінці веб-сайту vip.pasport.org.ua
– Які документи можна оформити
при замовленні виїзного «Паспортного
сервісу»?
– Скориставшись виїзною послугою, можна оформити паспорт громадянина України
для виїзду за кордон, паспорт громадянина
України (ID-картка), посвідку на тимчасове або постійне проживання іноземця в
Україні, страховий медичний поліс.
– Скільки людей скористалися даною послугою за період її впровадження? Чи зріс
попит на цю послугу в зв’язку із карантином?
– Послугою виїзного оформлення та
видачі готових документів скористались 18
тисяч клієнтів на всій території України. На
період карантину ця послуга особливо зручна, бо не потрібно нікуди ходити. Також ми
сформували гнучкі тарифи, які діють при
оформленні декількох осіб за одною адресою.
– Чи були якісь нестандартні випадки
під час виїзного оформлення?
– Так, дійсно, іноді мені доповідають про
певні цікаві ситуації під час виїзного оформлення документів. Наприклад, нещодавно
ми надавали цю послугу новонародженій
дитині, виїзд здійснювався на територію пологового будинку. Також нашими клієнтами
були люди доволі похилого віку – найстаршому виповнилося 100 років. Цікавий
випадок також стався, коли молодята,
котрі щойно вийшли з Відділу державної
реєстрації актів цивільного стану, побачивши мікроавтобус виїзного оформлення,
зупинили його й попросили прийняти їхні
документи для виготовлення паспортів у
вигляді ID.

Наші інспектори мобільних робочих
станцій оформлювали закордонні паспорти
клієнту під час його пересадки в аеропорту
з одного рейсу на інший. Трапляється багато
кумедних випадків: хтось так «опікує» свою
дружину, що забороняє закривати дверцята
салону під час її фотографування й зняття
біометричних даних; хтось, не розуміючи
що таке, власне, біометричні дані, просить не відбирати кров з пальця; був один
випадок, коли бабця просила онуку зробити
паспорт без чипа й не наносити їй на лоба
мітку…
А як тільки не називали наші пересувні
робочі станції: «виїзна бригада», «виїзна
церемонія»,
«паспортний
контроль»,
«виїзна лабораторія»…
– Мобільна видача – це як? Однією фразою.
– Видача готових документів у вас вдома,
на роботі, у місці відпочинку… До речі,
якось під час видачі документів клієнту
не сподобався номер паспорта, попросив
інспектора його замінити за рекомендацією
нумеролога.

ВІТАЄМО!

Колектив Державного підприємства «Документ» та редакція
газети «Міграція» щиро вітають
Тетяну Никитенко із призначенням керівником юридичного відділу. Перебуваючи на посаді заступника начальника цього ж відділу,
Тетяна Василівна зробила великий
внесок у юридичне забезпечення
діяльності підприємства. Впевнені, що у своїй новій іпостасі вона
досягне ще більших успіхів.
– З якими проблемами може
зіштовхнутися людина, котра хоче собі
зробити закордонний паспорт?
– Справа в тому, що сьогодні немає жодних проблем із оформленням закордонних
паспортів. Тому людині достатньо відвідати
Центр обслуговування громадян або замовити виїзне обслуговування на зручний час та адресу. З переліком необхідних
документів, строків, тощо можна ознайомитись на нашому веб-сайті pasport.org.
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за телефонним номером call-центру
(044) 597-87-77 та уточнити необхідну
інформацію.
– Безпека персональних даних: чи немає
якихось прихованих ризиків при передачі
вам документів?
– Нам не потрібно віддавати жодних
документів, ми їх «позичаємо» під час
оформлення, скануємо та повертаємо, окрім
тих, що є недійсними. Дані, які ми вносимо
в Реєстр – захищені. Процедура оформлення транспарентна, клієнт бачить, які данні
вносяться до заяви-анкети та перевіряє їх,
після чого ставить підпис (дає згоду на обробку даних)
– Прогнози: чи очікується новий бум
після закінчення карантину?
– Уже зараз, незважаючи на карантинні
заходи, відчувається збільшення кількості
людей, котрі приходять до нас оформлювати закордонні біометричні паспорти.
Деякі країни відкрили свої кордони для
українських туристів і перелік цих держав,
впевнений, буде збільшуватися. Втім, такий
ажіотаж, як у 2017 році, коли запровадили
безвізовий режим з країнами Євросоюзу,
ми будемо лише згадувати. Деяке пожвавлення попиту на ID-картку вірогідне тоді,
коли повністю відійде у минуле паспорткнижечка зразка 1994 року.
– Конкуренція: чи не ускладнює вона вам
життя?
– Питання конкуренції досить цікаве. Ми
вже підкреслювали, що нині, відповідно до
чинного законодавства, паспортні послуги мають право надавати лише підрозділи
Державної міграційної служби України,

«Паспортні сервіси» та ЦНАПи. Тож,
конкуренція існує. Утім, вона йде на користь громадянину. Адже монополія на
оформлення паспортів, яка відносно недавно ще існувала в нашій країні, призводила до багатьох негативних явищ:
корупції, черг біля підрозділів УГІРФО
(звичною мовою – паспортних столів),
по суті – совкового рівня обслуговування й, як наслідок, до справедливого невдоволення людей. Нині людина сама
обирає, куди їй звернутися. Конкуренція
спонукає нас ставати кращими, знаходити нові рішення, покращувати якість наших послуг…
– Окрім основних послуг, у Центрах
«Паспортний сервіс» доступна послуга страхування. Які види страхування
використовуються та є найпопулярнішими?
– Так, дійсно. Для зручності відвідувачів наших Центрів у нас доступні добровільні послуги страхування. Найпоширенішим зараз є добровільне комплексне
страхування подорожуючих за кордон,
зокрема страхування від COVID-19.
Адже при кожному перетині кордону
вимагають мати медичне страхування з
покриттям вартості витрат.
Також у нас можуть застрахуватися іноземні громадяни, що оформлюють собі
посвідки на проживання. Традиційно у
нас складаються договори про міжнародне автомобільне страхування по системі
«Зелена Карта».
Один із нових страхових продуктів,
що здобуває клієнтську підтримку – це

страхування майна, а саме: страхування
бланку паспорта громадянина України у
формі ID-картки та бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон
від втрати, викрадення та псування.
– Шлюб за добу. Хто може скористатися послугою?
– У трьох «Паспортних сервісах» м. Києва та у м. Харків зараз доступна послуга
«шлюб за добу». Для того, щоб скористатися нею достатньо бути повнолітніми
(18 і більше років) громадянами України.
Мати діючі громадянські паспорти. Не
перебувати в іншому зареєстрованому
шлюбі (у разі повторного шлюбу мати
свідоцтво про розлучення або рішення
суду про розірвання шлюбу, що набуло чинності). У разі коли наречена бере
прізвище чоловіка – можна не виходячи
із Центру одразу ж подати документи на
оформлення ID-картки.
– Чи були випадки, коли хтось намагався оформити паспорт з підробленими документами? Як ви їх виявили та
що робили?
– Трапляються випадки, коли громадяни
звертаються на оформлення з підробленими документами, але вони не є частими та загалом стосуються самостійного
переклеювання фотокарток в паспорті
громадянина України у вигляді книжечки. Наші інспектори помічають таку
«творчість» неозброєним оком під час
перевірки документів, оскільки відсутній
відтиск на фото, що ставиться під час видачі паспорта.
Але буває й таке, коли звертаються громадяни з підробленими громадянськими
паспортами у вигляді книжечки зразка
1994 року і при первинній перевірці документа не помітно ніяких підробок, хіба
що людина не відповідає віку та може
поводитись підозріло. У ході перевірок
встановлюється розбіжність в облікових
документах (з так званою Формою 1 – заявою про видачу паспорта). Після цього
керівництво ставить до відома правоохоронні органи та координуються подальші
дії.
– Дитячі паспорти: що це? Якими є
особливості оформлення з огляду на вік.
– Згідно з новими правилами, вже з

№ (0 8) 2 2 2 ,
серпень 2020

11

перших днів народження дитини можна
оформити для неї паспорт, який буде дійсним протягом чотирьох років. Подавати
документи на виготовлення біометричного закордонного паспорта для дитини
віком до 12 років повинні її батьки. З 12
років присутність дитини на оформленні обов’язкова. Батьки особи, яка не
досягла 12-річного віку, можуть подати
одну кольорову фотокартку розміром 10
х 15 см для внесення відцифрованого
зображення обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам (IСAO). Потрібні свідоцтво
про народження та проїзний документ
(закордонний паспорт), якщо раніше був
оформлений, та документи одного з батьків-заявників.
У разі якщо батьки приходять з малечею, наші інспектори (часто 2-3 спеціалісти) винаходять різні цікави способи,
щоб зробити вдале фото.
З 14 років громадяни України повинні
здавати вже не лише відбитки пальців, а
й ставити цифровий підпис, що буде внесений на чип у паспорті. Спочатку вони
оформлюють паспорт громадянина України у формі картки, а вже потім – закордонний.
Після 16 років діти самостійно подають
документи та усі біометричні дані: фото,
підпис та відбитки пальців. Із цього віку
вони можуть оформлювати біометричний
закордонний паспорт на 10 років.
– 17 років досвіду: чого навчилися, яких
помилок припустилися?
– За ці роки ми навчилися багато чому.
Зміни, що відбулися у царині паспортизації населення – насправді революційні:
від паперових карток обліку до автоматизованих систем, що допомагають звести
процес оформлення документів до лічених хвилин. І впровадженням новітніх
засобів роботи, розробкою відповідного програмного забезпечення займався
спільно з фахівцями ДМС України саме
наш колектив. Помилки, мабуть, були,
але, скоріш за все, їх слід називати труднощами зростання.
– Дякую за змістовну розмову!
Інтерв’ю провів Іван Супруновський
(фото Володимира Поліщука)

Семінар «Співробітництво Україна – НАТО. Регіональний вимір»

В Одесі 6 серпня цього року відбувся
семінар для редакторів газет, журналістів та творчих працівників засобів масової інформації Одещини, організований
Укртелерадіопресінститутом (м. Київ),
Одеською регіональною організацією
Національної спілки журналістів України при підтримці Центру НАТО в Україні та ГО «Медіафорум». Організатори
семінару передбачили всі необхідні
умови дотримання безпеки учасників
в період пандемії коронавірусу. При
реєстрації було проведено сканування
температури, надані захисні маски, а в
конференц-залі місця були розставлені на безпечній відстані. Усі учасники
отримали цікаві матеріали – програму
семінару, кольорові брошури «Допомога НАТО Україні. Стислий огляд» та
аналітичний часопис «Чорноморська
безпека». Відкрили семінар: Барбора
Маронкова, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні та

Ірина Жовта, представник Управління
євроатлантичної інтеграції Держкомтелерадіо України. Вони побажали учасникам здоров’я, а також наснаги від
нової інформації та знань, які, за задумом організаторів, будуть корисними і
потрібними в роботі.
З інформацією «Відносини Україна –
НАТО» українською мовою виступила
Барбора Маронкова. Вона розповіла,
що відносини нашої держави з НАТО
почали розвиватися ще на початку 90-х
років ХХ століття і відтоді стали одним
з найбільш значущих партнерств НАТО.
Консультації і співробітництво охоплюють широке коло галузей, зокрема: політичний діалог, операції з підтримання
миру, реформування структур безпеки і
оборони, безпосереднє військове співробітництво, оборонні технології, розвиток оперативної сумісності, оборонна
промисловість, готовність до реагування на надзвичайні ситуації цивільного
характеру, а також наука і довкілля й
громадська дипломатія. Представництво НАТО в Україні, яке було створене в 2016 році, забезпечує розвиток
партнерства безпосередньо в країні. До
його складу входять Центр інформації
та документації НАТО, а також Офіс
зв’язку НАТО. Програмами НАТО на
підтримку України є: розбудова доброчесності, удосконалення військової
освіти, професійний розвиток, перепідготовка і соціальна адаптація колишніх
військовослужбовців, психологічна реабілітація для колишніх учасників АТО/
ООС. Розроблено спеціальні програми

допомоги, які здійснюються через цільові фонди. Іншими напрямками співробітництва України з НАТО є: посилення
присутності у Чорному морі, стратегічні комунікації, платформа Україна –
НАТО із протидії гібридній війні, військово-технічне співробітництво. Більш
детально про військове співробітництво
Україна – НАТО у Чорноморському регіоні розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ». З доповіддю
«Інформаційна та медійна грамотність
громадян, як запорука демократичного
розвитку та повернення довіри до ЗМІ:
досвід країн Альянсу» виступів Олег
Джолос, медіа-експерт, кандидат наук
з соціальних комунікацій, викладач вищої категорії Укртелерадіопресінституту. Таким чином, у ході першої частини
семінару учасники отримали інформацію про невійськові проекти НАТО в
Україні, дізналися про співробітництво
Україна-НАТО у Чорноморському регіоні.
У другій частині відбулося кілька дуже
цікавих та корисних майстер-класів:
- SMM-журналістика та робота в соціальних мережах. Сьогодні це найбільш
впливовий та найбільш розвинутий напрямок роботи в Інтернеті. Мета майстер-класу – навчити керівників видань
та журналістів отримувати так званий
«соціальний трафік». Трафік – це «валюта» сучасних глобальних мереж. Про
безпеку соціальних мереж та монетизацію присутності у соціальних мережах
дуже цікаво розповів Денис Замрій,

заступник директора Укртелерадіопресінституту, медіа-тренер. Після його
майстер-класу багато учасників замислилися, як скористатися його порадами
та навчитися створювати віртуальну
«валюту» і переводити її в реальні гроші для своїх видань.
- Паблік рілейшенз та майстерність
презентації. Презентація – це головний
захід для будь-якого PR-менеджера або
отримувача гранту. Саме з презентації
починається розмова щодо отримування грошей під видання, проект тощо.
Але презентація повинна бути правильно створена. Кожне речення, кожна
картинка, кожне слово має значення. У
своєму виступі-презентації медіаексперт, викладач вищої категорії Укртелерадіопресінституту Лілія Кавецька
розповіла, як спілкуватись з можливим
фінансовим донором, ознайомила з технікою складання та презентації проектів
у сфері ЗМІ.
Підводячи підсумки семінару, голова
Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України
Юрій Анатолійович Работін висловив
подяку організаторам, викладачам та
експертам за кваліфіковані та цікаві
виступи та їхній гарний медійний супровід, чітку організацію семінару, а
учасникам – за увагу, дисципліну і активність. Після закінчення роботи семінару всі його учасники отримали сертифікати.
Тетяна Бєлова,
власний кореспондент газети «Міграція»,
член НСЖУ
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Інна Голованчук: Внутрішньо переміщені особи – це підсилення
потенціалу місцевих громад

Продовження, початок на стор. 8
Червоного хреста, Моніторингова місія ООН. Окрім того, тісна співпраця з розвідувальним співтовариством, спілкування з нашими громадянами, які
проживають на ТОТ, моніторинг інформації з відкритих джерел та співпраця з громадськими організаціями.
Також, з метою забезпечення доступу найбільш
вразливих категорій осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до базових потреб,
Міністерство співпрацює з міжнародними гуманітарними організаціями, зокрема, координує доставку гуманітарних вантажів до таких територій.
Звичайно ж, у нас є й зв‘язок у вигляді вступних
кампаній до вишів для молоді, яка мешкає на тимчасово окупованих територіях. Я передбачаю великі зміни стосовно укладання декларацій із закладами охорони здоров‘я громадянами, які мешкають
на ТОТ - щоб вони мали доступ до всього пакету
медичних гарантій, який мають громадяни України
на підконтрольній уряду території.
Ось основні шляхи комунікації: безумовне виконання прав громадян, які мешкають на окупованій
території, і комунікація через міжнародні організації, коли ми забезпечуємо доставку гуманітарних
вантажів, завозимо якісь товари. Але це не пряма

комунікація, а виключно через міжнародні організації, які мають право працювати на окупованій
території.
– А чи звертаються до вас громадяни напряму?
З яких питань найчастіше?
– Звичайно, звертаються. Велика кількість звернень – від громадян, які на жаль, не змогли з окупованої території потрапити на контрольовану урядом
територію. Є питання, що стосуються соціальних
послуг, реєстрації актів народження і смерті. Тобто весь набір послуг, для отримання яких мешканці
непідконтрольних територій мають виїжджати на
підконтрольну уряду територію. Для нас дуже важливе питання комунікації з молоддю з окупованої
території, в тому числі щодо питань вступної кампанії. Ми виборюємо кожну молоду людину, надаючи широкі можливості доступу до освітніх процесів. Тому що розуміємо: таке право було втрачене.
Цього року розпочалася і триватиме до 22 жовтня
вступна кампанія через освітні центри «Донбас Україна» і «Крим - Україна».
Дуже важливий момент – ми говоримо зараз про
реінтеграцію громадян України насамперед. Це
створення таких умов, при яких населення з окупованих територій, усвідомлюючи переваги проживання на підконтрольній уряду території, знає, що

їхня реінтеграція може відбутися в певний спосіб, і
вони здатні цей спосіб використати для себе. Прошу не плутати це поняття з деокупацією - яка може
відбутися, коли Російська Федерація піде з нашої
землі, виведе свої війська.
– Отже, реінтеграція – це коли громадянам
України надають увесь спектр можливостей, які
має решта громадян...
– Саме так. Мета – забезпечити рівний доступ до
всіх прав, які держава надає своїм громадянам.
– Пані Інно, ми говорили про проблеми переселенців та приймаючих громад. А в чому позитивний ефект внутрішнього переміщення?
– Внутрішньо переміщені особи підсилюють потенціал місцевих громад. Це дуже важлива теза, яку
ми транслюємо разом із громадськими організаціями, напрацьовуючи Стратегію до 2023 року. Тому
що внутрішньо переміщені особи – це кваліфіковані лікарі, це представники бізнесу, це вчителі. І
насамперед вони розкривають потенціал місцевих
громад, які з кожним роком отримують усе більше
самостійності.
– Дякую за інтерв’ю!
Інтерв’ю провела
Ліна Кущ,
власкор газети

Нелегальна міграція
Запорізькі міграційники виявили незаконних мігрантів у
курортній зоні Бердянська

У спільних дводенних відпрацюваннях щодо нагляду та контролю за
виконанням іноземцями та ОБГ законодавства в міграційній сфері взяли
участь працівники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС
Бердянського міського відділу ДМС,
представники СБУ та прикордонної
служби області.
Під час заходів були перевірені найпопулярніші курортні зони міста –
набережна, центральний ринок, Бердянська коса. Усього на законність
перебування в Україні перевірили
більше 50 іноземців.
За результатами відпрацювань було

виявлено 2 іноземців, громадян Узбекистану, які замість того, щоб покинути країну після закінчення терміну
перебування, ухилилися від виїзду,
змінили місце проживання та займалися виготовленням національних
страв і продажем напоїв для відпочиваючих на набережній Бердянська.
У відношенні неврегульованих мігрантів міграційниками складено
адміністративні протоколи за ст. 203
КУпАП та прийнято рішення про їх
примусове повернення за межі країни, одному – із забороною в’їзду на
3 роки.
У відношенні ще 7 порушників міграційного законодавства, громадян
Узбекистану, Азербайджану, Вірменії, Йорданії, складено адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП
– порушення порядку працевлаштування іноземців.
Загальна сума накладених штрафів
склала 15300 гривень.
Міграційна служба дякує правоохоронним органам за плідну міжвідомчу співпрацю.
Управління ДМС
в Запорізькій області

Через КПП «Порубне» примусово повернуто громадянина Румунії
Працівники Управління ДМС у Чернівецькій області застосували адмінстягнення згідно з вимогами ч. 1 ст. 203 КУпАП щодо громадянина Румунії, який проживав в Україні
без жодних дозвільних документів.
Керівництво УДМС у Чернівецькій області на підставі статті 26 Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» прийняло рішення про примусове
повернення іноземця до країни походження.
Наразі працівники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та
видворення УДМС здійснили супровід зазначеного громадянина Румунії до КПП «Порубне». Там порушника міграційного законодавства було передано прикордонникам, які
забезпечили його повернення на батьківщину.
Управління ДМС у Чернівецькій області

У Полтаві міграційники виявили громадянина Азербайджану,
який порушив міграційне законодавство
Працівники міграційної служби Полтавщини виявили громадянина Азербайджану, який незаконно перебуває на
території України.
Іноземний громадянин порушив вимоги Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» та
на сьогоднішній день ухиляється від виїзду з України.
Так, громадянин Азербайджану, останній раз в’їхавши на територію України
у 2018 році, не виїхав після закінчення
відповідного строку перебування та не

У центральної частини міста Лева виявлено
іноземців-нелегалів

З України примусово випроваджують іноземця, якого
неодноразово засуджували до позбавлення волі

Позаду – ворота української в’язниці,
попереду – дострокова поїздка у країну
походження без перспективи відвідування України на найближчі декілька років.
Це про 47-річного громадянина Республіки Грузія, який більшість часу перебування в нашій країні подорожував від
суду до в’язниці. Він має за плечима 4
судимості за крадіжки та грабежі, вчинені на території трьох областей України.
Після звільнення іноземця з Коломийської виправної колонії він не отримав

тієї свободи, на яку сподівався. З метою
позбавлення неодноразово засудженої
особи впливу на криміногенну ситуацію, забезпечення національної безпеки та публічного порядку Управлінням
ДМС України в Івано-Франківській області прийнято рішення про примусове
повернення грузина на свою історичну
батьківщину.
Іноземця зобов’язано покинути територію України до 10 серпня. Виконання цих заходів перебуває під контролем
працівників Управління стратегічних
розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції України та оперативників УСБУ в Івано-Франківській області.
У цьому році в Івано-Франківській області виявлено 49 неврегульованих мігрантів, тобто іноземців, які перебували
в Україні без законних підстав. Головним чином йдеться про недотримання
строків перебування на території нашої
держави. Щодо майже 30 іноземців-правопорушників прийнято рішення, відповідно до яких їм заборонено в’їзд в
Україну на певний термін.
Управління ДМС
в Івано-Франківській області

виконав рішення Київського РВ у м.
Полтаві про примусове повернення до
країни походження. З пояснень іноземця: мета його перебування на Полтавщині приватна, а для вчасного виїзду з
України йому забракло коштів.
За порушення правил перебування в
Україні відносно іноземця складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 203
КУпАП та винесено постанову про накладення штрафу в сумі 2550 гривень.
Управління ДМС
у Полтавській області

Працівниками відділу міграційного
контролю та адміністративного провадження Управління з питань імміграції,
тимчасового перебування та протидії
нелегальній міграції міграційної служби
Львівщини під час здійснення заходів,
спрямованих на протидію нелегальній
міграції, в центральної частини міста
виявлено іноземців, які порушили термін перебування в Україні.
Вісьмом громадянам Туреччини та одному громадянину Кіпру не пощастило:
ще до запровадження карантинних заходів іноземців зацікавили визначні місця
України, а привабливий середньовічний
Львів захопив їх так, що хлопці загубилися в часі та вчасно не покинули територію нашого краю.
Пізніше карантин, з його наслідками,
та й львівська весна, літо, ароматна кава,

привітні галичани… Усе сприяло затриматись у Львові на довше. Не дозволяв
лише Закон.
До слова, в законний спосіб громадяни
держав з безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території
України не більше, ніж 90 днів протягом
180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.
З умовами легалізації перебування
у нашій країні можна ознайомитись
на офіційній сторінці ДМС України:
dmsu.gov.ua/poslugi/dokumentuvannyainozemcziv.html.
Отож, міграційники Львівщини:
• перевірили затриманих іноземців на
предмет легальності перебування на території Львівщини;
• встановили, що правила перебування
на території нашої країни були порушені
ще до карантину;
• притягнули порушників до відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП;
• наклали та стягнули штраф у розмірі
22 800 гривень.
Іноземці сплатили зазначену суму в
бюджет України та, на виконання рішення міграційної служби Львівщини, у
встановлені строки примусово покинуть
територію нашої країни.
Головне управління ДМС
у Львівській області

Інтегральний світ
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Следующая ступень коронавируса

В своем цикле завоевания мира коронавирус достиг
своей следующей ступени. Проблема перешла от медицинской в социальную плоскость. До сих пор от него
нет лекарства или вакцины. Главное лечение – это профилактика. Все, что может сегодня спасти мир от эпидемии – изоляция.
Мы, как человечество, еще никогда не задумывались о
том, каково быть в изоляции.
Пожилые люди должны стать для общества главной
заботой. Только подумайте, что именно они умирают
от вируса чаще всего. Им положено изолироваться в
первую очередь, а чем же тогда остается жить, если нет
никакого общения?
Насколько мы, как общество, заботимся друг о друге?
На сегодня каждый из нас живет за и для себя. Правительства принимают решения и не заботятся о том, как

они могут быть выполнены. У нас закрыли практически все школы. Решение правильное и направленное на
предупреждение заражения. Кстати, детишки болеют
легче и почти не умирают, но являются носителями, передавая вирус родителям и тем же бабушкам и дедушкам.
В США насчитывается 74 миллиона детей школьного
возраста. Значит надо столько же родителей посадить
рядом с детьми дома. А работа? Ну ладно не платят, так
могут еще и уволить.
А какой выход?
И еще… В школах дают завтрак и ланч бесплатно.
Для бедной части населения это очень важно, так как
у них недостаточно денег на покупку дополнительной
еды, которую еще надо купить.
Всего неделю назад люди в Америке с бравадой наблюдали за ужасом развития эпидемии в Китае и Европе. Ходили на концерты, покупали в магазинах все,
что хотели и когда хотели. Пришел, быстренько купил
и дальше по делам. И вдруг волна докатилась до США.
Вся бравада ушла и началась гонка за выживаемость.
Ты прикован к дому своими детьми, родителями или
надомной работой.
Сейчас это уже касается каждого из нас, потому что
беда пришла и к нам. Это стало твоей проблемой. Страх
заболеть и умереть. Страх одиночества и потери работы, а как результат – дома, машины и всего, что нажил непосильным трудом. И помощи неоткуда ждать.
Соседи и родственники в таком же положении, а от
правительства ни слова, ни намека на то, как нам теперь жить в новых условиях. А может быть мы вообще
не выйдем из этого кошмара? Никто же не обещал нам,
что вслед за нынешним вирусом не будет другого.

Чи є сенс у житті?

Истории из жизни:
«Дружба сильнее смерти»

Пандемия коронавируса заставила меня оглянуться на полвека назад
в далекий уже 1970 год. Тогда в мой
родной город Одессу неожиданно
пришла холера.
Город закрыли на карантин. Некоторые жители попытались прорваться
через оцепление, а все остальные бросились в магазины за продуктами и в
аптеки за тетрациклином. Этот антибиотик в качестве профилактического
средства мы поглощали тогда пачками.
Однажды мы вместе с мамой пошли навестить ее родителей – дедушку
Соломона и бабушку Рахель и заодно принести необходимые им вещи и
продукты.
Как только мы вошли, бабушка и
мама сразу отправились по своим
женским делам на кухню, которая
находилась в глубине коммунальной
квартиры, а мы с дедушкой остались
в комнате вдвоем. Мой дед, очень умный и проницательный человек, посмотрел на меня через свои круглые
старомодные очки с толстенными стеклами и спросил:

Ученые говорят о том, что вирусы живут своей жизнью и их повадки очень тяжело изучить, так как они
меняются, мутируют и приспосабливаются. То есть
вирусы – это разумное содружество клеток, которые
функционируют как единый организм, пусть даже пребывая на расстоянии друг от друга. И ими управляет
какая-то неведомая сила. То есть в действиях вируса
заложена мысль.
Мы, как человечество, дошли до полного безумия получения удовольствия для себя всеми возможными методами. То, что мы этим разрушаем мир, нас не очень
тревожило. Но природа при помощи коронавируса
пытается образумить нас и поставить на путь истинный
– путь взаимопомощи, заботы, любви и радости.
Чем быстрее мы это поймем, и начнем пытаться делать маленькие усилия, направленные на проявление
взаимопомощи и сострадания к ближнему, тем быстрее
увидим результат. Это так же, как в случае, когда маленький ребенок пытается встать и пойти. Он не идет,
а делает усилия. Это является сигналом для родителей
помочь ему двигаться самостоятельно. Так же и мы.
Мы не можем возлюбить ближнего, как самого себя.
Это против нашей природы, но если мы очень захотим
этого, то Творец и природа нам помогут. Мы начнем получать кайф от того, от чего раньше не получали – от
наших теплых и добрых взаимоотношений.
А пока необходимо не дать вирусу распространяться.
Нужно стараться не посещать людные места (по возможности), соблюдать личную гигиену и укреплять
иммунную систему, в том числе и тем, чтобы стремиться радоваться новым переменам, а не страшиться их.
Доброго здоровья.
Др. Ангелов

У статті «Змістовний герпес» автор ділиться своїм баченням сенсу життя: «Не те щоб я думав,
нібито сенс життя має якесь сакральне таємство, що його не можна згадувати марно. Ні, якраз
навпаки: я абсолютно впевнений, що ніякого сенсу в житті немає». Він немов закликає нас просто благополучно прожити «особливий стан білкової матерії», що його називають життям і все.
«Скільки проживе цей білок, стільки ми і будемо існувати. І більше нічого». Можливо, що це
просто спроба уникнути відповіді на питання. Тут присутнє якесь внутрішнє відчуття людини, її
потреба в усвідомленні і осягненні сенсу життя, яке ніби підштовхує до загальної ідеї існування
самої матерії. Виходить, що власне в цьому самому білковому стані і виникає питання про сенс
життя.
Уявімо, що зараз у моєму тілі протікає сила життя на біологічному, тваринному рівні. Але якщо
я з’єднуюся з іншими представниками мого виду на біологічному рівні, облаштовую своє існування якимось чином, то зі свого сьогоднішнього тваринного щаблю піднімаюся на новий
– людський.
Тобто розкриваю між нами нове життя, наповнене різноманітними зв’язками і відносинами з
собі подібними. Завдяки цьому об’єднанню створюється одне духовне тіло, органи якого складаються з безлічі бажань, і воно теж починає жити. Це – нова ступінь життя людини, яку нам
належить осягнути, щоб розібратися в тому, як формується і живе це єдине духовне тіло. Інакше як нам привести це нове життя в стан згоди, рівноваги з тваринним тілом. З’єднати всі свої
бажання можна тільки в подобі силі, зворотної нашим біологічним спрямуванням: все поглинати, підпорядковувати, придушувати і самонасолоджуватись. Уся логіка і великі закони Природи
протилежні цим прагненням. Природно, виникає припущення, що життєвий процес не повинен
закінчуватися зі смертю білкового тіла, а триватиме на наступному рівні. Тобто всі ці трансформації обов’язково повинні мати сенс, тільки ми поки не можемо його осягнути.

– Ну, рассказывай, Мишук (так он
меня почему-то называл), что случилось?
– Ничего особенного. С чего ты взял?
Дед не стал вдаваться в объяснения,
а сразу взял, что называется быка за
рога:
– Ты поругался с мамой?
– Да нет. Просто мне сказали, что заболел Вадик.
– Вадик? Это твой лучший друг, с которым ты к нам несколько раз приходил? А что с ним?
– Не знаю. Он не выходит из дома.
– Так сходи к нему или позвони. У
него же есть телефон.
– Я не могу.
– Почему?
– Потому что мы с ним поссорились.
Дед вдруг очень напрягся, а его левая
щека задрожала.
– Ты не должен с ним ссориться. Особенно сейчас, когда в городе эпидемия
холеры, – таким взволнованным я никогда в жизни его не видел. – Я тебе
расскажу одну историю, но прежде
запомни, что я тебе уже сказал. Нам,
– он многозначительно посмотрел на
меня, – нельзя ссориться. Особенно
сейчас.

Эти, сказанные дважды, слова деда
пригвоздили меня к стулу, а он между
тем продолжал.
– Около двух тысяч лет тому назад
жил один знаменитый учитель. Это
был величайший мудрец поколения.
Его звали рабби Акива, и у него было
24 тысячи учеников. Главное, чему он
их обучал – любви и уважению. Но
ученики его не послушали. Они переругались между собой, пришла эпидемия, и они начали один за другим
умирать…
Мне было только одиннадцать, и
рассказ деда меня очень напугал. Я
почувствовал, что падаю со стула. Дед
еле успел меня подхватить…
Когда я пришел в себя, то выскочил в
коридор, туда, где находился телефон,
и позвонил Вадику. В ответ я услышал
только длинные гудки…
Вечером я позвонил уже из нашего
домашнего телефона. Трубку поднял
мой друг.
– Вадик, как ты? Я тебе сегодня уже
звонил.
– Так это был ты? – закричал от радости Вадик, – ты не представляешь, что
произошло! Когда зазвонил телефон,
как раз пришел доктор. Первым делом

он поставил мне термометр, и оказалось,
что у меня нет температуры!
– Так это же хорошо.
– Да, но как раз перед приходом доктора мама измерила мне температуру, и она
была очень большая… – я уже не слышал, что говорит мой друг: меня переполняло счастье…
Через неделю мы опять пришли к бабушке и дедушке. Дед встретил меня
с улыбкой, он уже знал, что мой друг
выздоровел.
– А знаешь, Мишук, ведь та история,
которую я тебя рассказывал, осталась не
законченной.
– Как не законченной? Ведь они все
умерли.
– Не совсем так. Дело в том, что пять
учеников рабби Акивы, которые сумели
преодолеть взаимную вражду, остались
живы. Да. И вот еще что. Все пятеро потом стали такими же знаменитыми, как и
их учитель, – дедушка, как и в прошлый
раз, многозначительно посмотрел на
меня…
С тех пор много воды утекло. Эти слова
деда автоматически всплывают передо
мной всякий раз, когда я вспоминаю своего друга детства Вадика – кандидата на
получение Нобелевской премии…
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Василь Сухомлинський –
педагог-новатор
Василь Олександрович Сухомлинський (28 вересня 1918 року, с. Василівка
(нині Онуфріївський район Кіровоградської області) – 2 вересня 1970 року,
с. Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська область, Українська РСР,
СРСР) – український радянський педагог, публіцист, письменник, поет.
Заслужений вчитель УРСР. Кандидат педагогічних наук (1955). Член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР (1957); член-кореспондент
Академії педагогічних наук СРСР (1968).

Народився в бідній селянській сім’ї. Вчився в рідному селі у школі і в 1933 році закінчив семирічку. Влітку мати провела молодшого сина Василя до Кременчука.
Спочатку вчився в Кременчуцькому медичному технікумі, але незабаром пішов
звідти, вступив на робочий факультет, який
достроково закінчив і був прийнятий у педагогічний інститут.
З 1935 року почався педагогічний шлях
Василя. У 17 років він став вчителем заочної
школи недалеко від рідного села. Перевівся
до Полтавського педагогічного інституту і
заочно закінчив його в 1938-му. Повернувся
в рідні місця та працював викладачем української мови та літератури в Онуфріївській
середній школі.
У 1941 році під час Другої світової війни
пішов добровольцем на фронт. У січні 1942
року молодший політрук Сухомлинський
був важко поранений у битві під Ржевом.
Осколок снаряду залишився в його грудях
назавжди. Після довгого лікування у шпиталі селища Ува, що в Удмуртії, він висловив
бажання знову повернутися на фронт, проте
комісія не визнала його навіть умовно здоровим для військової служби. Після закінчення
війни він повернувся в рідні краї і дізнався,

що його дружину і маленького сина закатували в гестапо. Став завідувачем районного
відділу народної освіти. Проте вже в 1947
році попросився назад до школи.
У 1948 році став директором Павлиської
середньої школи, де беззмінно пропрацював протягом 23 років до кінця своїх днів. Ці
роки стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу
він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. З учителями Павлиської школи Василь Олександрович вибудував таку
систему роботи з батьками, яка допомогла
їм оволодіти основами батьківської педагогіки, мистецтва виховання. Чи не вперше
в державі тут діяла школа для батьків, де
проводилися лекції та бесіди з педагогами
та психологами, спрямовані на практику виховання.
У 1955 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Директор школи – керівник
навчально-виховного процесу».
Ставив і розв’язував проблему формування у молоді національного й естетичного
світогляду. Про один із шляхів успішного
розв’язання цієї проблеми він писав, що у

Українці в Данії
Загальна інформація
Данія (дан. Danmark), офіційна назва Королівство Данія
(дан. Kongeriget Danmark) – скандинавська країна у Північній Європі. Розташована на південний захід від Швеції, і на
південь від Норвегії, має сухопутний кордон із Німеччиною.
Королівство Данія є суверенною державою, до складу якої
входять дві автономні установчі землі в північній частині Атлантичного океану: Фарерські острови й найбільший у світі
острів Ґренландія. Данія займає територію площею 43 094
кв. км і має населення 5,43 млн осіб (2006). Країна складається з півострова Ютландія, архіпелагу, і 443 островів, 70 з
яких є населеними.
Українська громада
Початок формуванню української діаспори в Данії поклали події, що розгорнулися після Першої світової війни, коли
з українських земель, окупованих Польщею та Росією, почали виїздити вояки УНР, Української галицької армії, інтелігенція до країн Європи. Невеличка їхня частка потрапила до
Данії, що тривалий час залишалася фактично нейтральною
країною й найменш економічно постраждалою.
Втім значна хвиля міграції розпочалася після Другої світової війни, коли до Данії прибули борці з радянським режимом, а також колишні військовополонені, що не забажали
повертатися до СРСР. Значний внесок в організацію українців в громаду зробила Греко-католицька церква. 1946 року
до Копенгагену прибув український греко-католицький священик о. Михайло Сивенький, який організував душпастирську опіку українців візантійського обряду. Він перебував у
монастирі сестер св. Йосифа в Копенгагені та обслуговував
місцеву українську громаду. Втім після смерті М. Сивенького у 1953 році цей процес перервався. Лише з початком

душі дітей мають увійти найкращі народні традиції та стати святим законом, бо не
можна уявити народ без імені, без пам’яті,
без історії. В дусі українських культурно-історичних традицій вчитель констатував,
що мудрість є найважливішою прикметою
людини. У його працях часто знаходимо
вислови «мудра людська любов», «мудрість
жити», «гідність – це мудрість тримати себе
в руках». Педагог цілеспрямовано формував
у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати світ через
красу природи.
Для нього формування естетичного почуття дитини, її емоційної культури було
основним завданням гуманістичного виховання. А сприйняття й осмислення прекрасного – основа естетичної культури, без якої
почуття лишаються глухими до всього високого й благородного.
У книзі «Серце віддаю дітям» він писав:
«Що було найголовнішим у моєму житті?
Не роздумуючи, відповідаю: Любов до дітей».
В. Сухомлинський вважав, що дитячий
егоїзм, жорстокість, хамство, невдячність,
байдужість, лицемірство породжуються вадами сімейного виховання.
«Моє піклування про успіхи в навчанні, –
писав В. Сухомлинський, – починаються з
піклування про те, що їсть і як спить дитина,
яке її самопочуття, як вона грається, скільки
годин протягом дня буває на свіжому повітрі, яку книжку читає і яку казку слухає, що
малює і як висловлює в малюнку свої думки

1960-х роках відновлено системну роботу в релігійній сфері.
Найбільша хвиля мігрантів-українців до Данії почалася
після розпаду Радянського Союзу та постанням незалежної
України. Серед них було багато жінок, представників інтелігенції, зокрема художник Сергій Святченко.
За різними підрахунками українців в Данії нараховують від
7,5 тис. до 10 тис. осіб. Таке велике число зумовлене тим,
що багато українців перебувають в Данії тимчасово, працюючи на фермах упродовж 2-3 років, згідно з програмою
стажування у сільському господарстві. Є дві великі фахові
групи українців: працівники у сільському господарстві та
працівники у галузі комп’ютерних технологій. Переважно
всі студенти-українці в Данії групуються регіонально та за
місцем походження. Натепер громади організовано у містах
Копенгаген, Ікаст, Ольборг, Вайле, Рандерс.
Першою українською організацією в Данії у 1992 році
стало Дансько-Українське товариство (ДУТ), що спрямовує свою діяльність на зміцнення політичних, економічних,
культурних та людських зв’язків між Данією та Україною.
ДУТ інформує про стан справ в Україні, працює над посиленням зв’язків між Данією та Україною, поширенням обізнаності данців із українською історією, мовою, культурою.
Дансько-Українське товариство є здебільшого данським
об’єднанням, але відкрите також для місцевих українців та
всіх інших, котрих цікавить данське співробітництво з Україною, поширення обізнаності данців в українських справах
та інтеграція в данське суспільство. Жіночий клуб ДУТ
працює зокрема над інтеграцією українських жінок у Данії.
ДУТ є членом Європейського Конгресу Українців та Комітету культурної взаємодії іноземних об’єднань. За ініціативи
Товариства 24 вересня 2010 року в данській столиці відбулося урочисте відкриття погруддя поета Тараса Шевченка.
У 2012 році від ДУТ відокремилося молодіжне крило і
було засновано молодіжну організацію «Ластівка». Зараз
діє декілька гілок організації у Копенгагені, Рандерсі, Ікасті.
Це на сьогодні одна з найбільших українських організацій
Данії. Її члени прагнуть об’єднати українців та прихильників української культури в інформаційній, культурній

й почуття, які почуття пробуджує в її душі
музика природи, яка улюблена казка є у дитини, наскільки чутливо сприймає вона радощі й негаразди людей, що вона створила
для інших і які почуття пережила у зв’язку
з цим».
Василь Олександрович Сухомлинський
написав 48 монографій, понад 600 статей,
1500 оповідань і казок для дітей. Твори В.
Сухомлинського видані 53-ма мовами світу,
загальним тиражем майже 15 млн примірників. Книга «Серце віддаю дітям» перекладена на 30 мов світу і витримала 54 видання.
Помер 2 вересня 1970 року.
У 1989 році послідовники великого педагога створили Міжнародну асоціацію прихильників Сухомлинського (Марбург), а в
1990 році – Українську асоціацію Василя
Сухомлинського, яка систематично проводить Всеукраїнські педагогічні читання,
присвячені вивченню і впровадженню у широку педагогічну практику творчої спадщини видатного педагога. З плином часу інтерес учених і вчителів до життя і творчості В.
О. Сухомлинського зростає, поширюється в
Україні й світі. Без його творчості не можна
уявити сучасної гуманної педагогіки.
Ураховуючи визначний внесок В. О. Сухомлинського у вітчизняну і світову педагогічну науку, Верховна Рада України постановила: оголосити 2003-2004-й навчальний
рік в Україні роком Василя Олександровича
Сухомлинського.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

та суспільно-громадській площині. Учасники організації
влаштовують спільні святкування Різдва, Великодня, Дня
Незалежності тощо. 2015 року створено літній табір для
дітей українських військовиків – учасників АТО, який діє
у містах Копенгаген, Ольборг та Ікаст. «Ластівкою» організовано українські суботні школи в Копенгагені, Ольборзі,
Ікасті, Рандерсі.
У 2014 році була заснована благодійна організація Bevar
Ukraine («Збережи Україну»). Ця організація стала реакцією
української діаспори та жителів Данії на Mайдан та події, що
відбувалися в Криму та на Сході України. Усе почалося з медичних і гуманітарних вантажів для підтримки вимушених
переселенців та військових, що постраждали внаслідок війни на сході України. З часом діяльність волонтерської спілки
поширилась на інші регіони України і переросла в системну
допомогу саме в тій частини України, де вона вкрай необхідна. Основними отримувачами допомоги стали медичні та
освітні заклади, сиротинці, заклади для людей похилого віку.
В 2019 році спілка налічувала 350 зареєстрованих членів, та
є однією з найбільших українських організацій в Данії, котра має п’ять відділень в різних куточках цієї країни.
Іншими організаціями, що об’єднують данських українців та популяризують українські традиції й культуру є клуб
«Україна» у м. Вайле (на чолі з тернополянкою Ольгою Волковою), який добре відомий організацією благодійних концертів за участі зірок української естради для збору коштів
на лікування хворих діток.
У листопаді 2014 року була створена дансько-українська
спілка, членами якої переважно є працівники на данських
фермах.
Значну роль відіграє Українська греко-католицька церква. Отець Василь Тихович сформував осередок українців
у Данії, певним чином ініціювавши появу великої кількості
різноманітних організацій. Завдяки його багатогранній праці, УГКЦ дуже популярна серед християн різних конфесій,
вона гуртує молодь.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви
Синдром комп’ютерної шиї: чим він небезпечний і як лікувати

Коли ми проводимо цілий день
за комп’ютером, то від надмірного навантаження страждають
не тільки очі, але і весь шийний
відділ хребта. При цьому у любителів інтернет-серфінгу, крім
загального стану здоров’я, погіршується також IQ, і навіть EQ.
Положення тіла, при якому ми
нахиляємо весь корпус, сутулимося, висуваємо голову вперед і
трохи нахиляємо вниз, приймають не тільки люди, які працюють за комп’ютером, але і ті, хто
надовго «зависає» у смартфоні
або планшеті. Лікарі та вчені
б’ють на сполох, говорячи про
те, що в результаті навантаження
на шийний відділ хребта багаторазово зростає, і запроваджують
такі поняття, як «комп’ютерна
шия» і «текстова шия».
У сучасної людини навантаження на шийний відділ хребта в
декілька разів перевершує передбачене фізіологією. Американські

вчені провели дослідження і встановили, що при нахилі голови
на 15° навантаження на хребет
становить приблизно 12 кг, при
нахилі на 30° досягає вже біля
18 кг, при 45° – 22 кг, а при 60°
збільшується до 27 кг. З цього
випливає, що коли ми нахиляємо голову на 45°, щоб написати
повідомлення в месенджері, на
нашій шиї «висить тягар» у 22
кг. Якщо це відбувається систематично, то розвиваються дегенерація міжхребцевих дисків і
остеохондроз, виникає деформація постави, сутулість. Через неправильне положення шиї м’язи
стискуються, перетискаючи судини і нерви, в результаті чого
порушується кровообіг у головному мозку. Ось чому до вечора
багатьох з нас мучать болі в ділянці шиї, голова стає важкою,
туманною, перед очима «літають
мушки», погіршується зір. Крім
того, при синдромі комп’ютерної

шиї загальний об’єм легень може
знизитися на понад 30%.
Виникають і проблеми естетичного характеру: поява другого
підборіддя навіть у людей, які
не мають зайвої ваги, клімактеричний горбик – ущільнення над
виступаючим сьомим шийним
хребцем, передчасні зморшки на
шиї у вигляді так званих кілець
Венери.
Як вирішити проблему? Перш
за все, необхідно правильно організувати робоче місце. Монітор комп’ютера повинен знаходитися прямо перед очима. Щоб
не нахиляти голову до екрана,
збільшуйте текстові документи і
картинки. Сидіти рекомендується так, щоб ваша спина була під
кутом 100-135° щодо ваших ніг.
При такому положенні на хребет
припадає найменше навантаження. Відрегулювати висоту крісла
потрібно таким чином, щоб коліна знаходилися на одній прямій
лінії зі стегнами. Не закидайте
ногу на ногу, ставте ступні поряд.
Для профілактики синдрому
комп’ютерної шиї рекомендується щодня робити зарядку і уникати тривалого безперервного
перебування перед моніторами,
планшетами або смартфонами.
Необхідно робити розминки і
активні короткі перерви в роботі,
під час яких потрібно пройтися і
розім’ятися.
rz.com.ua

Медичні маски дають людині відчуття безпеки

Люди в масках зближуються на небезпечні відстані, як вважають вчені. Дослідження показало,
що носіння масок може ніби заколисувати людей за
рахунок помилкового почуття безпеки, роблячи їх
більш легковажними і менш схильними дотримуватись правил соціального дистанціювання. Психологи Warwick Business School виявили, що люди
набагато охочіше сидять або стоять ближче до тих,
хто носить маски. Їх наявність чисто психологічно
робить незнайому людину менш небезпечною для
оточуючих в плані зараження. Ефект більш виражений серед людей, які вважають, що маски ефективні
в справі запобігання поширенню коронавірусу. Ось
чому зараз так важко буде відновити заходи соціального дистанціювання, якщо вони знадобляться в разі
другої хвилі, як попереджають дослідники.
А це ще одне підтвердження слів головного епідеміолога Швеції Андерса Тегнелла, який критикував

обов’язкове носіння масок. Він вважає, що наукові
докази на користь їх ефективності «разюче слабкі», і що маски спонукають людей відчувати себе
в безпеці, збираючись великими натовпами. Однак
раніше були опубліковані дані іншого дослідження
про те, що люди, які використовують маски в 13 разів частіше зберігають соціальне дистанціювання.
У своєму дослідженні, що проводилося ще до
того, як у Великій Британії маски стали обов’язковими в публічних місцях, вчені показали 800 добровольцям фотографії людей, які сидять, стоять
або йдуть. Кожного попросили вказати, наскільки
близько він готовий підійти до людини на фотографії в різних ситуаціях, в тому числі у приміщенні й
на вулиці. Моделювалися ситуації, при яких і сам
доброволець, і незнайомі люди носили б медичні
маски.
zdorovia.com.ua
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Як знизити «шкідливий»
холестерин без ліків

Холестерин стає шкідливий,
коли окислюється в артеріях.
Холестерин – один з основних
будівельних матеріалів, тому в
нашому організмі він відіграє
важливу роль. І шкідливим він
стає тільки при відхиленні його
концентрації від норми, коли
він починає відкладатися в
стінках судин, провокуючи серйозні проблеми зі здоров’ям.
Кардіолог Анна Володимирівна на своїй сторінці в Instagram
розповіла, які способи допоможуть нормалізувати рівень холестерину без ліків.
Зменшуйте кількість тваринних жирів. До тваринних жирів
відносяться усі види червоного
м’яса, курка або індичка, субпродукти (печінка, серце), ковбаси та м’ясні консерви. Також
тваринні жири є в молоці та
молочних продуктах (сметана,
йогурт, вершкове масло, сир).

Крім насичених жирів, усі ці
продукти містять холестерин.
Подружіться з клітковиною.
У кишківнику вона з’єднується
з жовчю (яка бере участь в обміні холестерину) і виводиться.
Шукайте таку клітковину у вівсі, вівсяних висівках, лляних
зернах, ячмені, бобових і фруктах.
Не забувайте про вуглеводи.
Багато хто вважає, що низьковуглеводні дієти допомагають
знижувати вагу і зменшувати
серцево-судинний ризик. Використовуйте довголанцюгові
вуглеводи (незбиране зерно,
бобові, фрукти та овочі). Це
дозволить організму надовго
насититися і забезпечить необхідною кількістю енергії.
Більше рухайтеся. Лише 90
хвилин в день кардіотренувань допоможуть знизити вагу
і зменшити ризик серцево-судинних захворювань.
Знижуйте вагу, якщо це необхідно. Зменшення ваги допомагає знизити рівень шкідливих
ліпопротеїдів високої щільності та тригліцеридів. Причому
навіть мінімальне зменшення
ваги на 5-10 кг при ожирінні
може істотно скоротити такі
параметри, як холестерин, цукор в крові, артеріальний тиск
і пульс.
health.comments.ua

Риба під соусом з оливками

Інгредієнти для приготування:
• філе риби (тилапія, судак і т.д.): 500 г;
• помідори: 300 г;
• цибуля: 150 г;
• оливки: ½ банки;
• яйце: 1 шт.;
• борошно, сіль, перець, зелень за смаком.
Як приготувати рибу під соусом з оливками. Готуємо так:
1. Рибу нарізати невеликими шматочками, посолити і поперчити.
2. Яйце збити, обваляти у ньому шматочки риби. Потім обваляти
в борошні. Посмажити рибу до готовності (по 5-7 хв. з кожного
боку).
3. Цибулю, помідори, зелень та оливки порізати. Обсмажити цибулю, додати помідори,
4. Тушкувати 5 хв. Додати оливки і зелень, посолити. Готувати
це 2-3 хв.
5. Викласти на тарілку рибу, полити її соусом.
patelnya.com.ua

Спортивні новини

У Києві на НСК «Олімпійський» було
розіграно перший трофей нового сезону
У 17-му розіграші Суперкубка України «Динамо» оформило
дев’яту перемогу та випередило за цим показником свого суперника
«Шахтар», в якого лишилося вісім титулів.
Суперкубок України-2020
«Шахтар» – «Динамо» – 1:3 (1:2).
Голи: Мораес (37) – Де Пена (20), Родрігес (31), Соль (83).
uaf.ua

Перший тур

Українка Ястремська вийшла в третій раунд
турніру в Нью-Йорку

Даяна Ястремська в трьох сетах обіграла американку Бернарду Перу в другому раунді турніру Western & Southern Open в
Нью-Йорку.
Друга ракетка України за матч
подала 9 ейсів і реалізувала 5 з
6 брейків. У наступному раунді
турніру Western & Southern Open,

який в цьому році через пандемію
перенесений з Цинцинатті в НьюЙорк, Даяна зустрінеться з екс-лідером світового рейтингу Наомі
Осакою.
Бернарда Пера (США) – Даяна
Ястремська (Україна, 16) – 6:7, 6:4,
3:6.
Відзначимо, що в першому колі
турніру Ястремська перемогла
легендарну американку Вінус Вільямс у трьох сетах.
Нагадаємо, тенісний сезон був
зупинений через пандемію коронавірусу, а тенісистки тільки недавно почали повертатися на корт
після карантину.
zn.ua
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30 вересня день пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та
матері їхньої Софії
Святі мучениці Віра, Надія та
Любов народилися в Італії. Їхня
мати Софія була благочестивою
вдовою-християнкою. Назвавши
своїх дочок іменами трьох християнських чеснот, Софія виховала їх
в любові до Господа Ісуса Христа.
Свята Софія та її дочки не приховували своєї віри у Христа. Намісник Антіох доніс про це імператору Адріану (117-138), і той звелів
привести їх в Рим. Розуміючи, для
чого їх ведуть до імператора, святі
діви гаряче молились Господу Ісусу
Христу, благаючи, щоб Він послав
їм сили не боятися майбутніх мук і
смерті. Коли ж святі діви з матір’ю
предстали перед імператором, то усі
присутні були вражені їхнім спокоєм: здавалось що їх було покликано
на світле торжество, а не на катування. Закликаючи по черзі сестер,
Адріан переконував їх принести
жертву богині Артеміді. Юні діви
(Вірі було 12, Надії – 10, а Любові –

9 років) залишались непохитними.
Тоді імператор наказав жорстоко
мучити їх: святих дів палили на залізній решітці, кидали в розпалену
піч і в котел з киплячою смолою,
але Господь Своєю Невидимою

Силою оберігав їх. Молодшу, Любов, прив’язали до колеса і били
палками, аж поки тіло її не перетворилось на велику суцільну криваву
рану. Терплячи жахливі муки, святі
діви прославляли свого Небесного

Жениха і залишались непохитними у вірі. Святу Софію піддали
іншій страшній муці: матір була
змушена дивитись на страждання своїх дочок. Але вона виявила
неабияку мужність і весь час переконувала дів витерпіти страждання в Ім’я Небесного Жениха.
Усі три діви з радістю зустріли
свою мученицьку кончину. Їм
було усічено голову.
Щоб продовжити душевні страждання святої Софії, імператор
дозволив їй взяти тіла дочок. Софія поклала їхні останки в ковчег,
відвезла з почестями на колісниці за місто і поховала на високому місці. Три дні свята Софія, не
відходячи, сиділа біля могили дочок і, нарешті, віддала там свою
душу Господу. Віруючі поховали
її тіло на тому ж місці. Мощі святих мучениць спочивають в Ельзасі в церкві Ешо.
rivne-cerkva.rv.ua

КРОСВОРД

Відповіді до кросворда:
За горизонталлю:
1. Оранта. 6. Норман. 9. Вдова. 10. Оферта. 12. Франко. 15. Набат. 16. Ананас. 18. Альбом. 20. Хто. 22. Антанта. 26. Малорос.
30. Автоматизування. 31. Ескадра. 35. Галочка. 39. Ноа. 41. Земляк. 43. Заступ. 44. Осака. 45. Тіамін. 48. Гаразд. 51. Гаага. 52.
Світло. 53. Релікт.
За вертикаллю:
2. Риф. 3. Нар. 4. Аванс. 5. Сорбіт. 6. Нафта. 7. Ржа. 8. Арк. 10. Орава. 11. Ераст. 13. Набір. 14. Осмос. 17. Атн. 19. Лол. 20. Ха.
21. Ом. 23. Навіс. 24. Айова. 25. Театр. 27. Акула. 28. Огайо. 29. Очник. 31. Екзот. 32. Камса. 33. Дія. 34. Ан. 35. Га. 36. Лоа. 37.
Чутка. 38. Аспід. 40. Отаман. 42. Конго. 43. Загар. 46. Іов. 47. Мат. 49. Рол. 50. Зик.

Питання до кросворда:
За горизонталлю:
1. Один із найдавніших християнських образів. 6. Представник північногерманських племен, які жили в Скандинавії та на Ютландському півострові у 811 ст. здійснювали грабіжницькі напади на країни Європи. 9. Жінка, яка після
смерті чоловіка не одружилася вдруге. 10. Пропозиція про укладення угоди з
детальним зазначенням її умов. 12. Український письменник, поет, публіцист,
перекладач, вчений, громадський і політичний діяч. 15. Сигнал тривоги у випадку якого-небудь нещастя. 16. Тропічна трав’яниста рослина з великим кислувато-солодким на смак делікатесним плодом, що має вигляд величезної
(20-40 см) соснової шишки. 18. Книга або зошит з чистими листками для малювання. 20. Означає питання: яка людина (істота)? 22. Військово-політичне
угрупування, основними членами якого були Велика Британія, Франція і Росія,
створене в 1904–1907 роках. 26. Українець у дореволюційній Росії. 30. Застосування в роботі автоматичних приладів, машин. 31. Велике з’єднання військових
кораблів чи літаків військового повітряного флоту одного або різних класів. 35.
Пестливе звертання до жінки. 39. Ізраїльська естрадна співачка й автор пісень,
яка разом з Мірою Авад представляла Ізраїль на Пісенному конкурсі Євроба-

чення 2009 року в Москві з піснею «Має бути інший шлях». 41. Уродженець
однієї з ким-небудь місцевості. 43. Звужена донизу залізна лопата для земляних
робіт. 44. Місто в Японії. 45. Вітамін, який в організмі людей й тварин бере
участь у вуглеводному обміні (відомий під назвою B1). 48. Добре. 51. Місто,
де розташован головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі
питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН, чинними договорами та конвенціями. 52. Промениста енергія, що
випромінюється яким-небудь тілом, сприймається зором і робить видимим усе
навколо. 53. Організм, предмет або явище, що збереглись як залишок давніх
епох.
За вертикаллю:
2. Пасмо підводних або невисоких надводних скель на мілководді. 3. Тринадцята літера грузинської абетки. 4. Гроші, що їх перераховують, згідно з договором, наперед у рахунок наступних платежів. 5. Речовина, яку одержують із
глюкози і використовують замість цукру в харчуванні хворі на діабет. 6. Мінеральна рідка оліїста горюча речовина темно-бурого або чорного кольору, що
залягає в надрах землі та використовується як паливо, а також як сировина для
одержання ряду цінних продуктів (гасу, бензину і т. ін.). 7. Червоно-бурий шар
на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 8. Автономна
Республіка Крим. 10. Великий гурт людей. 11. Апостол від сімдесяти, учень
апостола Павла. 13. Сукупність однорідних предметів, які разом становлять
щось ціле. 14. Проникнення розчинника крізь напівпроникні перетинки, що
розділяють розчин і чистий розчинник або розчини різної концентрації. 17.
Академія технологічних наук. 19. Дуже гучний сміх (інтернет). 20. Уживається
для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком
іронії). 21. Міжнародна одиниця електричного опору. 23. Покрівля на стовпах
або інших опорах для захисту кого-, чого-небудь від сонця, негоди і т. ін. 24.
Штат на середньому заході США. 25. Вид мистецтва, що відображає життя в
сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами. 27. Велика хижа морська
риба. 28. Штат на півночі центральної частини США. 29. Студент очного відділення навчального закладу. 31. Рослина або тварина, не характерна для даної
місцевості, а лише акліматизована в ній. 32. Дрібна морська промислова риба
родини анчоусових ряду оселедцеподібних. 33. Робота, діяльність, здійснення
чого-небудь. 34. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 35. Відгук на
звертання. 36. Лінійно обмежений автомат. 37. Вістка, повідомлення про кого-,
що-небудь. 38. Рід отруйних змій. 40. Виборний або призначений ватажок козацького війська. 42. Країна в Африці. 43. Золотисто-коричневий або темний
колір, якого набуває біла шкіра людини під дією сонячного проміння. 46. Чоловіче ім’я. 47. Положення в шаховій партії, за якого король, що перебуває під
ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною. 49. Вал, коток, циліндр, що обертається. 50. Різкий, дуже голосний звук.
dpa.orta.zt.ua
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Овен. Для Овнів вересень стане продуктивним
і досить спокійним. Нарешті до логічного завершення прийде безліч справ, на які витрачалося багато сил та енергії. І результати мотивуватимуть вас рухатися далі.

Телець.Для Тільців прихід осені ознаменує
зоряний час в професійній сфері, а ще в
саморозвитку та особистісному зростанні.
З’явиться багато свіжих ідей, як поліпшити
свій фінансовий стан.
Близнюки. У Близнюків «сідає батарейка».
І самостійно зарядити її буде дуже складно –
доведеться провести колосальну роботу над
собою. Проведіть час з близькими людьми
та друзями, які зможуть щиро підтримати
і допомогти перечекати період емоційної
втоми.
Рак.Для Раків вересень стане часом, коли
можна буде сконцентруватися на своєму
творчому «Я» і всіляко його розвивати. Ракам варто приділити час турботі про себе.
З іншого боку потрібно бути акуратними з
чужими порадами, а важливі рішення приймати самостійно.
Лев. З приходом осені у Левів загостриться звичка по кілька разів перевіряти всю
інформацію, що надійшла. З одного боку,
це плюс: представників знака буде зовсім
непросто обдурити. З іншого боку надмірна
підозрілість буде дратувати родичів.
Діва. Осінь не принесе Дівам полегшення. Навпаки, наприкінці літа Діви відчують легкий
смуток через те, що влітку не встигли або не
змогли реалізувати все, як хотілося. Вересень
не дасть результатів, допоки представники
знака самі не розберуться з усіма турботами.
Ваги. Новий місяць стане для Терезів
легким продовженням літа. Їм буде притаманна невелика розслабленість, яка, на
щастя, не позначиться на роботі. Деякі
представники знака відправляться на
відпочинок.
Скорпіон. Вересень подарує Скорпіонам
прилив життєвих сил та енергії. Їх самопочуття буде на висоті – і це означає, що ніщо
не завадить їм здійснити свій черговий
грандіозний задум.
Стрілець. Перший місяць осені принесе
представникам цього знака емоційний комфорт і спокій. Нарешті вирішиться питання,
яке останнім часом було постійною причиною фонового хвилювання. Це буде особиста
перемога, скоріше за все дуже велика і важлива.
Козеріг. Козероги за своєю вдачею
трудоголіки, які не звикли помічати
стрес та втому. Але вересень зробить їх
ледачими. У цьому є і плюси: представники
знака зрозуміють, що останнім часом
випробовували себе на міцність і надійшов
час стати трохи лояльнішими до свого
організму.
Водолій. З настанням осені багато Водоліїв
помітять, що життя завмерло, і з нього
зникли всі скандали та пристрасті. Це хороший період, щоб приділити час своєму
хобі, творчості, саморозвитку.

Риби. Осінь стане проривом для Риб. У
вересні вони з ентузіазмом візьмуться за
справи, намагатимуться досягти великих
цілей. Можливо, це буде пов’язано з бажанням довести собі або кому-небудь, на що ви
насправді здатні.
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