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Голова Державної міграційної служби 
України Максим Соколюк та т.в.о. Голови 
Державної служби України з питань праці 
Віталій Сажієнко підписали Меморандум 
про співробітництво та партнерство між 
службами.

Метою документа є консолідація зусиль 
обох служб щодо формування сприятливо-
го середовища на ринку праці, забезпечен-
ня реалізації державної політики з питань 
контролю за додержанням законодавства 
про працю суб’єктами господарювання, які 
використовують найману працю іноземців 
та осіб без громадянства в Україні, а також 
забезпечення захисту трудових прав най-
маних іноземних працівників, зменшення 
рівня незадекларованої праці, запобігання 
та протидії нелегальній міграції.

Також підписання Меморандуму передба-
чає взаємодію служб у напрямку організації 
та проведення спільних заходів, спрямова-
них на детінізацію ринку праці, обміну ін-
формацією, необхідною для забезпечення 
ефективної організації роботи щодо детіні-
зації ринку праці під час провадження тру-
дових відносин із найманими іноземними 
працівниками.

Документ набирає чинності з моменту 

його підписання та укладається строком на 
п’ять років. Його дія поширюється на від-
носини щодо обміну інформацією між Дер-
жавною службою України з питань праці та 
територіальними органами і підрозділами 
Державної міграційної служби.

Передбачається, що здійснення в рамках 
Меморандуму спільних заходів та обмін 
інформацією дасть змогу обом службам 
більш ефективно протидіяти нелегальній 
міграції та запобігати іншим порушенням 
українського законодавства в міграційній 
сфері.

dmsu.gov.ua

Дорогі олімпійці!
Якби вам сказали, що у світі існує хтось, 

кому до снаги об’єднати десять міст на 
різних континентах у різних часових по-
ясах, за тисячі кілометрів одне від одно-
го, ви б повірили? Сподіваюся, так, бо в 
себе треба вірити. Бо цей хтось – це саме 
ви, наші олімпійці, завдяки яким «Ще не 
вмерла України…» підіймала вгору наш 
синьо-жовтий прапор у різних точках 
планети. Це бачили Барселона, Лілле-
хаммер, Атланта, Сідней, Афіни, Пекін, 
Лондон, Сочі, Ріо-де-Жанейро, Пхьонч-
хан. І я вірю, скоро це побачить і Токіо.

На жаль, ця Олімпіада відбудеться за 

порожніх трибун. Але будьте певні – не 
з порожніми серцями. Це серця всіх 
українців, які вболівають за вас удома 
й вірять у вашу перемогу. Неважливо 
де – на доріжці, в басейні, на корті, на 
ринзі чи на килимі. Неважливо як – 
влучно стріляючи, високо стрибаючи, 
швидко веслуючи чи поклавши супер-
ника на лопатки. І неважливо коли – 
нехай через різницю в часі між Києвом 
і Токіо навіть о третій ночі.

Офіційний девіз цієї Олімпіади – 
United by emotions – «Об’єднані емоці-
ями». Вірю, що в найближчі тижні це 
стане девізом не лише Олімпіади, а й 
усіх громадян України.

Вірю, що в Країні Вранішнього Сон-
ця засяють яскраві українські зірки. І 
вірю, що ви подаруєте нам те, що до-
рожче від золота, срібла й бронзи, – 
це емоції від перемоги! Гордість бути 
українцем, щастя бути українцем! 
Миті, які назавжди залишаються в на-
шому великому, понад 40-мільйонному 
сімейному альбомі. Давайте поповни-
мо цей альбом! Ми у вас віримо, ми за 
вас вболіваємо й чекаємо «золото» в 
Україні! А наше золото – це всі олім-
пійці України в Токіо.

Успіхів вам! Вище, швидше, сильні-
ше й без травм! Слава Україні!
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Депутати Верховної Ради проголосу-
вали за призначення голови парламент-
ського правоохоронного комітету Дениса 
Монастирського Міністром внутрішніх 
справ.

Таке рішення підтримав 271 народний 
депутат. Наступним рішенням 340 парла-
ментарів проголосували за позбавлення 
Монастирського депутатських повнова-
жень у зв’язку з призначенням у Кабмін.

Після цього новий голова МВС приніс 
присягу в сесійній залі ВРУ.

Під час представлення Монастирський 
назвав пріоритети на новій посаді:

• безпека громадян, держави та збіль-
шення рівня довіри суспільства до пра-
воохоронних органів;

• боротьба з організованою злочинні-
стю: з так званими злодіями в законі та 
кримінальними авторитетами;

• розвиток та вдосконалення патрульної 
поліції;

• продовження реалізації проєкту «По-
ліцейський офіцер громади»;

• безпека дорожнього руху, розвиток 
системи автоматичної фіксації ПДР;

• цифровізація в роботі МВС;
• протидія та запобігання поширенню 

наркотиків;

• створення належних умов праці при-
кордонників;

• впровадження системи добровільного 
страхування від пожеж;

• спрощення отримання паспортів та 

дозвільних документів;
• розбудова дієвої системи тероборони.
Редакційна колегія газети «Міграція» 

вітає Д.А. Монастирського з призна-
ченням Міністром та бажає успіхів 
у розбудові Міністерства внутрішніх 

справ України! 

Юридичний дайджест
Міграційна служба 

Хмельниччини

Прес-секретар ДП «Доку-
мент» Наталія Кривиць-
ка: «Паспортний сервіс 

несе в собі ідею...

«Питання надзвичайної 
ваги»: високопосадовці 

МВС та Нацполіції ...

Звернення Президента до українських 
олімпійців

Благодійна допомога
ДМС та Держпраці уклали Меморандум про 

співробітництво та партнерство

Новим Міністром внутрішніх справ став 
Денис Монастирський

В редакції Всеукраїнської газети «Міграція» відбулася зустріч головного редакто-
ра газети Івана Супруновського з головою Національної спілки журналістів України 
Сергієм Томіленком. 

Під час зустрічі обговорювалися напрямки співпраці видання з найбільшою журна-
лістською організацією України. 

Сергій Томіленко та Іван Супруновський відвідали Одеський військовий шпиталь, 
де вручили командуванню благодійну допомогу – 1000 медичних захисних масок.
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У Міністерстві внутрішніх справ України

Президент України Во-
лодимир Зеленський пред-
ставив колективу Мініс-
терства внутрішніх справ 
нового очільника відом-
ства – Дениса Монастир-
ського.  

Глава держави зазначив, 
що найголовніше завдан-
ня, яке стоїть перед Міні-
стром внутрішніх справ, – 

довіра та повага людей до 
правоохоронного органу. 

Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль, своєю 
чергою, привітав Дениса 
Монастирського та вру-
чив йому посвідчення Мі-
ністра внутрішніх справ 
України. 

«Це висока, відпові-
дальна посада. Бути чле-
ном Кабінету Міністрів 
України – не лише велика 

честь, це величезна від-
повідальність. Міністер-
ство внутрішніх справ 
надзвичайно потужне. 
Воно відповідає за спо-
кій, надійний захист на-
ших громадян в середині 
держави і, зокрема, в час 
збройної агресії – від зов-
нішньої агресії. Два роки 
ви працювали керівником 

правоохоронного коміте-
ту. Впевнений, що досвід 
пана Монастирського ста-
не добрим підґрунтям для 
успішної роботи Міністер-
ства та зростання довіри», 
– сказав Денис Шмигаль. 

Зі свого боку очільник 
МВС подякував за довіру 
та визначив основні пріо-
ритетні напрямки роботи 
Міністерства, серед яких: 
боротьба з організованою 

злочинністю, розвиток 
всіх органів правоохорон-
ної системи, проєктів «По-
ліцейський офіцер грома-
ди» та підхід «Community 
Policing». 

«Ми повинні розвивати 
подальше розширення 
функціонування Системи 
автоматичної фотовідео-
фіксації порушень Пра-
вил дорожнього руху, за 
допомогою якої  смерт-
ність на дорогах України 
має зменшитись удвічі за 
5 років. Крім цього, прі-
оритетним залишається 
питання збереження ав-
тодоріг, які будуються за 
програмою Президента 
«Велике будівництво»; 
будівництво сучасного 
облаштованого держав-
ного кордону, що входить 
до головних завдань ре-
форми Державної при-
кордонної служби Укра-
їни, а також питання 
збільшення рівня цифро-
візації всіх сфер роботи 
МВС. Національна гвар-
дія та Національна полі-
ція повинні забезпечува-
ти громадський порядок у 
максимальній координа-
ції», – сказав Денис Мо-
настирський.
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Капітального ремонту із заміною 
трубопроводу на підприємстві не було 
останні десятиліття. Невідповідність 
матеріалу заявленим характеристикам 
виробника, а також корозія ділянки 
трубопроводу – попередня причина 
аварії на ПАТ «Рівнеазот».

Про це повідомив Міністр внутріш-
ніх справ Денис Монастирський під 
час засідання Уряду, яке відбулося 21 
липня.

За його словами, остаточний висно-
вок щодо причин надзвичайної події 
зробить спеціальна комісія, яка зараз 
працює на території підприємства. 
«Вчора о 16 : 57 на приватному ак-
ціонерному товаристві «Рівнеазот»  
сталася аварійна зупинка, спрацюва-
ла автоматика агрегату цеху некон-
центрованої азотної кислоти та роз-
герметизація трубопроводу. Відбувся 
разовий викид незначної кількості ні-
трозних газів на території заводу. Уже 
через 26 хвилин персоналом об’єкту 
витік газу було припинено», – повідо-
мив Денис Монастирський. 

Він додав, що внаслідок події при-
зупинено роботу однієї ділянки цеху 
нізотної кислоти. Виробничий про-
цес підприємства не зупинявся. «По-
страждалих від забруднення території 
немає. Згідно з інформацією ДСНС, 
викиди газу не становлять загрози 
життю та здоров’ю населення», – за-
певнив Міністр внутрішніх справ.

Денис Монастирський також повідомив, 

що поліцією внесено відомості до ЄРДР за 
ч. 1 ст. 273 ККУ (Порушення правил 
безпеки на вибухонебезпечних під-
приємствах або цехах). Хід розсліду-
вання контролюватиметься Головним 
слідчим управлянням Нацполіції. 

«З метою попередження і недопу-
щення таких аварій вважаємо за не-
обхідне доручити Держпраці, ДСНС 
і Держекології проведення позапла-
нових перевірок всіх хімічно небез-
печних об’єктів першого та другого 
ступенів з практичним відпрацюван-
ням дій персоналу та об’єктів аварій-
но-рятувальних служб щодо реагуван-
ня на такі аварії. Цю перевірку можна 
завершити до кінця року», – додав 
очільник МВС.
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Заступниця Міністра внутрішніх справ 
наголосила на цьому під час наради з 
представниками Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій щодо обі-
знаності населення з питань протидії тор-
гівлі людьми.

За словами Катерини Павліченко, у XXI 
столітті люди продовжують страждати від 
вербування з метою втягнення у зайняття 
проституцією та інших форм сексуаль-
ної експлуатації, й у злочинну діяльність, 
пов’язану з наркозлочинністю, нелегаль-
ним перевезенням мігрантів і викорис-
танням громадян для примусової праці та 
жебрацтва. Саме тому співпраця з пред-
ставниками духовенства дуже важлива.

«Церква є тим місцем, куди приходять 
люди, щоб знайти сили впоратися з про-
блемами в житті. Церква іноді є першою 
інституцією, до якої звертаються жертви 

торгівлі людьми, та може стати «спо-
лучною ланкою» між постраждалими 
та державними органами, уповноваже-
ними на надання допомоги постражда-
лим та притягнення винних до відпо-
відальності», – зауважила заступниця 
Міністра. Катерина Павліченко закли-
кала консолідувати зусилля держави і 
духовенства шляхом взаємодії. Йдеться 
про навчання представників Ради Цер-
ков та релігійних організацій з метою  
ідентифікації постраждалих від тор-
гівлі людьми та подальшого їх пере-
направлення для надання необхідної 
допомоги до державних органів або 
громадських об’єднань; проведення 
роз’яснювальної роботи серед прихо-
жан, а також розробка та розповсю-
дження друкованої продукції щодо 
протидії торгівлі людьми, яка не супе-
речить традиціям, канонам та порядкам 
релігійних організацій, і спільне про-
ведення просвітницьких заходів щодо 
протидії торгівлі людьми.

«Ми можемо та маємо робити все, 
щоб людина вибралася з рабства, а ще 
дуже важливо, щоб людина, яка по-
страждала, отримувала все необхідне 
для поновлення порушених прав та ре-
абілітації», – додала заступниця Міні-
стра.
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У Навчально-бойовому центрі підго-
товки до спеціальних дій Міжнародного 
центру НГУ, що на Київщині, розпочався 
спеціальний курс підготовки снайперів 
(UAR-10), метою якого є удосконалення 
майстерності та здобуття стійких нави-
чок зі снайпінгу. До проведення курсу за-
лучаються інструктори Об’єднаної опе-
ративно-тактичної групи Збройних сил 
Канади в Україні (операція «UNIFIER»).

За словами начальника управління 
міжнародного співробітництва ГУ НГУ 
полковника Володимира Грабчака, підго-
товка снайперів Національної гвардії – це 
черговий етап розвитку співпраці з опе-
рацією «UNIFIER».

«Канадські колеги надали допомогу в 
підготовці інструкторів Навчально-бойо-
вого центру до проведення спеціального 
курсу підготовки снайперів (UAR-10) та 
у створенні пілотного проєкту навчаль-
ної програми. Вона базується на стандар-
тах НАТО, досвіді підготовки снайперів 
Збройних сил Канади та участі у бойових 
діях під час проведення операції Об’єд-
наних сил на сході України», – сказав він.

Полковник Володимир Грабчак за-
значив, що співпраця з операцією 
«UNIFIER» має практичні результати і 
позитивну динаміку щодо впровадження 
стандартів НАТО у систему підготовки 
Національної гвардії.

Снайпери під час проходження спеці-
ального курсу навчання отримають те-
оретичні знання та практичні навички 
зі снайпінгу, спостереження та вибору і 
облаштування снайперської позиції, при-
хованого пересування та маскування, вій-
ськової топографії, а також удосконалять 
практичні навички щодо ведення вогню 
по різноманітних цілях і його корегуван-
ня.

«Теоретичні знання будуть інтегровано 
поєднуватися з практичними заняття-
ми. На полігоні снайпери будуть вияв-
ляти та вести спостереження за цілями, 
визначати відстань, напрямок та швид-
кість вітру, орієнтуватись на місцевості 

без топографічних приладів, приховано 
пересуватись до снайперської позиції та 
маскуватись відповідно до умов навко-
лишнього середовища, а головне – вести 
високоточну стрільбу на далекі відста-
ні», – розповів перед початком занять на-
чальник служби координації підготовки 
снайперів ГУ НГУ полковник Микола 
Шерстюк.

На кожному етапі підготовки учасники 
курсу після освоєння теорії та практики 
проходитимуть залікові стандарти, на ви-
конання яких передбачено лише декілька 
спроб. Підсумком підготовки стане вико-
нання комплексного тактичного завдан-
ня.

Канадські інструктори операції 
«UNIFIER» під час проведення базового 
курсу підготовки не лише надаватимуть 
дорадчу допомогу з дотримання кваліфі-
каційних стандартів, а й самостійно про-
водитимуть польові заняття.

Цей курс стане підґрунтям для створен-
ня навчальної програми базової підготов-
ки снайперів, що відповідатиме стандар-
там НАТО.

Після складання стандартів та виконан-
ня підсумкового комплексного снайпер-
ського завдання з бойовою стрільбою 
курсанти отримають сертифікати та по-
свідчення про проходження спеціального 
курсу підготовки снайперів.

mvs.ua

Президент України представив нового Міністра 
внутрішніх справ 

Денис Монастирський: «Попередня причина аварії на 
ПАТ «Рівнеазот» – корозія ділянки трубопроводу»

Катерина Павліченко: «Боротьба з торгівлею 
людьми залишається одним із пріоритетних 

напрямків діяльності МВС»

На Київщині розпочався спеціальний курс 
підготовки снайперів (UAR-10) Нацгвардії за 

стандартами, наближеними до НАТО
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У Державній міграційній службі України

Відбулася зустріч Голо-
ви Державної міграційної 
служби України Максима 
Соколюка та Першого за-
ступника Голови ДМС Ната-
лії Науменко із новопри-
значеним Представником 
Управління Верховного 
комісара ООН у справах 
біженців в Україні Каролі-
ною Ліндхольм Біллінг. У 
зустрічі також взяли участь 
представники апарату ДМС 
та Представництва УВКБ 
ООН.

Сторони обговорили пи-
тання співробітництва між 
ДМС та УВКБ ООН в Укра-
їні у міграційній сфері, а 
також окреслили можливі 
напрямки співпраці у серед-
ньостроковій перспективі.

Зазначимо, що впродовж 
2020 року Представництво 
УВКБ ООН в Україні нада-
вало міграційній службі екс-
пертну допомогу в питаннях 
удосконалення національ-
ного законодавства в сфері 
захисту прав біженців; осіб, 
які потребують додаткового 
захисту та осіб без грома-
дянства і під ризиком без-
громадянства. У результаті 
такої співпраці було здійсне-
но важливий крок на шляху 
до припинення безгрома-
дянства в Україні – 16 черв-
ня 2020 року прийнято Закон 
України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих ак-
тів України щодо визнання 
особою без громадянства».

У подальшому учасники 
зустрічі домовилися продов-
жувати плідну співпрацю, 
а УВКБ ООН в Україні, в 
свою чергу, – і надалі спри-
яти державним органам 
України у зміцненні націо-
нальної системи надання за-
хисту та реалізації проектів 
з допомоги Україні у сфері 
біженців, шукачів притулку, 
ВПО та осіб без громадян-
ства.

Довідково
Співробітництво ДМС з 

УВКБ ООН відбувається у 
відповідності до Угоди між 
Урядом України та Управ-
лінням Верховного Комі-
сара ООН у справах біжен-
ців, ратифікованої Законом 

України від 21.10.1999 р. № 
1185-XIV.

Відповідно до свого манда-
ту, УВКБ ООН співпрацює з 
державними органами та за 
підтримки неурядових орга-
нізацій бере участь у розроб-
ці національного законодав-
ства та створенні ефективної 
системи надання притулку 
та допомоги біженцям, а та-
кож їх інтеграції у відповід-
ності до міжнародного зако-
нодавства.

УВКБ ООН та партнер-
ськими організаціями реалі-
зовуються проекти з усунен-
ня безгромадянства, зокрема 
– надається консультативна 
та правова допомога особам 
без громадянства та під ри-
зиком безгромадянства.

dmsu.gov.ua

На засіданні Уряду України схва-
лено постанову, якою внесені змі-
ни до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 18 березня 2020 
року № 259 «Деякі питання реалі-
зації актів законодавства у сфері 
міграції на період установлення на 
всій території України карантину».

Зміни, зокрема, передбачають 
виключення з чинної редакції по-
станови норми, якими регулюва-
лися умови звільнення осіб від 
адміністративної відповідальності 
під час карантину. Вказане обу-
мовлене тим, що, відповідно до 
вимог Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення, під-
стави та умови притягнення осіб 
до адміністративної відповідаль-
ності чи звільнення від неї, мають 
бути врегульовані виключно на 
законодавчому рівні і на сьогодні 
питання щодо підстав звільнення 
осіб від адміністративної відпові-
дальності в період карантину вре-
гульоване Законом України «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України, спрямованих 
на запобігання виникненню і по-
ширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)».

Таким чином, внесення до поста-
нови зазначених змін дозволить в 
подальшому уникнути колізій за-
конодавства та сприятиме підви-
щенню рівня запобігання та проти-
дії нелегальній міграції в Україні, 
іншим порушенням міграційного 
законодавства на період установ-
лення на всій території України 
карантину.

Також постанову доповнено но-
вим пунктом, який передбачає 
продовження до двох років з дня 
прийняття строку дії рішень про 
надання дозволів на імміграцію в 
Україну, прийнятих упродовж од-
ного року до встановлення каран-
тину або у період дії карантину. 
Зазначене надасть можливість ви-
рішити питання щодо оформлення 
посвідок на постійне проживан-
ня в Україні іноземцям чи особам 
без громадянства, які у зв’язку із 
введенням карантинних заходів не 
змогли протягом дії дозволу звер-
нутися до органів Державної мі-
граційної служби.

Постанова набуде чинності через 
10 днів з дня її офіційного опублі-
кування.

dmsu.gov.ua

Верховна Рада України ухвалила 
у першому читанні законопроєкт № 
5463 «Про реалізацію публічних елек-
тронних послуг з реєстрації та декла-
рування місця проживання в Україні». 
Відповідне рішення підтримав 251 на-
родний депутат України.

Проєкт Закону спрямований на спро-
щення процедури реєстрації місця 
проживання, а відтак – остаточне ска-
сування «штампу про прописку» та па-
перової довідки про місце проживання 
до ID-картки. Передбачається, що піс-
ля ухвалення в цілому та набуття зако-
ном чинності, для реєстрації потрібно 
буде лише заповнити заяву в мобіль-
ному застосунку «Дія» та отримати 
онлайн-підтвердження від власника 
житла. Заяву в автоматичному режи-
мі буде опрацьовано впродовж доби. 
Зняття з попереднього місця реєстрації 
також відбуватиметься в автоматично-
му режимі.

Передбачається, що реєстри терито-
ріальних громад функціонуватимуть 
виключно у електронній формі та об-
мінюватимуться інформацією між со-
бою та з державними реєстрами в ав-
томатичному режимі. При цьому буде 
можливо використовувати вже створе-
ні власні інформаційно-телекомуніка-
ційні системи або безоплатно – засоби 
відомчої інформаційної системи Дер-
жавної міграційної служби України.

Окрім того, громадяни матимуть 
можливість більш зручно отримувати 
адміністративні послуги, пов’язані з 
доступом до інформації про місце про-

живання – оскільки органи державної 
влади, місцевого самоврядування, під-
приємства, установи та організації, не-
залежно від форм власності, зможуть 
отримати таку інформацію самостій-
но, шляхом доступу до відомчої інфор-
маційної системи ДМС.

Важливо, що реєстрація місця про-
живання не впливатиме на життєві си-
туації, зокрема оформлення пенсії чи 
отримання медичної допомоги. Такі 
новації теж передбачені згаданим зако-
нопроєктом.

Зазначимо, що міграційною службою 
з квітня 2021 року реалізується комп-
лекс заходів у рамках експеримен-
тального проєкту з реєстрації/зняття 
з реєстрації місця проживання в елек-
тронній формі, передбаченого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2020 р. № 1364.

З цією метою, зокрема, забезпечено 
електронну інформаційну взаємодію  з 
використанням даних, що обробляють-
ся в Єдиному державному веб-порталі 
електронних послуг «Портал Дія», 
Єдиному державному демографічно-
му реєстрі, Єдиному державному ре-
єстрі призовників, військовозобов’я-
заних та резервістів, а також Реєстрі 
територіальних громад.

Практична реалізація норм, визна-
чених у законопроєкті, здійснюється 
спільними зусиллями ДМС, МВС, 
Мінцифри, Комітету ВРУ з питань 
цифрової трансформації  та наших іно-
земних партнерів.

dmsu.gov.ua

Уряд України прийняв постанову «Деякі 
питання оформлення і видачі документів, 
що посвідчують особу, яка потребує до-
даткового захисту», котрою затверджено 
Порядок оформлення, видачі, обміну, пе-
ресилання, вилучення, повернення держа-
ві, визнання недійсним та знищення по-
свідчення особи, що потребує додаткового 
захисту, а також зразок та технічний опис 
бланка вказаного посвідчення з безконтак-
тним електронним носієм.

Відповідно до прийнятого Урядом рішен-
ня, з 1 вересня 2021 року запроваджується 
оформлення і видача біометричного по-
свідчення особи, яка потребує додаткового 
захисту, засобами Єдиного державного де-
мографічного реєстру.

Зазначимо, що до завершення роботи із 
забезпечення територіальних органів Дер-
жавної міграційної служби України матері-
ально-технічними ресурсами, необхідними 
для оформлення та видачі біометричного 

посвідчення особи, що потребує додатко-
вого захисту, такий документ може оформ-
лятися  без безконтактного електронного 
носія. За такої умови не біометричне по-
свідчення особи, яка потребує додаткового 
захисту, оформлене та видане на підста-
ві документів, поданих до 1 вересня 2021 
року, буде чинним протягом строку, на який 
його було видано.

Постанова набуде чинності з 1 вересня 
2021 року.

dmsu.gov.ua

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

                   

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

Генерального директора
ДП «Документ»

Швачка
Володимира Анатолійовича

Директора департаменту
інформатизації,телекомунікації

та захисту інформації ДМС
Двойленка

Івана Володимировича

Начальника УДМС України
у Сумській області

Костєннікова
Дмитра Михайловича

Урядом України затверджено зміни, що стосуються 
рішення про надання дозволу на імміграцію

У ДМС відбулася зустріч з новопризначеним 
представником УВКБ ООН в Україні

Осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, 
документуватимуть посвідченнями з безконтактним 

електронним носієм
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Працівники Індустріального районно-
го відділу ГУ ДМС України в Харків-
ській області документували паспортом 
громадянина України у формі ID-карт-
ки Василя Петровича, який протягом 
багатьох років намагався отримати 
паспорт громадянина України замість 
втраченого.

Пан Василь народився та все життя 
прожив на території України. Декіль-
ка років тому чоловіка спіткала біда: 
хвороба прикувала його до ліжка. Ва-
силь не міг самостійно пересуватися та 
потребував особливого догляду, а вра-
ховуючи те, що паспорт чоловіка було 
втрачено, отримання повноцінного ме-
дичного обслуговування та оформлен-
ня пенсії стало неможливим. Чоловік 
звернувся до Харківського міського 
центру реінтеграції бездомних осіб, де  

Василю Петровичу була надана пер-
винна соціальна допомога. Саме зав-
дяки зусиллям працівників центру, був 
організований спеціальний транспорт, 
який привіз чоловіка до підрозділу мі-
граційної служби, вхід та приміщення 
якого адаптовані до потреб людей з об-
меженими можливостями. Після про-
ходження відповідної процедури пана 
Василя було документовано паспортом 
громадянина України у формі ID-карт-
ки.

Крім того, працівники Індустріально-
го районного відділу ГУ ДМС України 
в Харківській області прийняли доку-
менти у Сергія Володимировича, який 
також через відсутність документа про-
тягом багатьох років не міг отримати 
повноцінне медичне обслуговування та 
оформити пенсію. Чоловік, який потра-
пив у складну життєву ситуацію, звер-
нувся до Харківського міського центра 
реінтеграції бездомних осіб, працівни-
ки якого надали Сергію Володимиро-
вичу первинну соціальну допомогу та 
допомогли організувати візит чоловіка 
до міграційної служби.

З паспортами громадян України чо-
ловіки зможуть отримати належне лі-
кування, оформити пенсію, користува-
тися конституційними, соціальними та 
іншими правами.

Команда міграційної служби щиро дя-
кує працівникам Харківського міського 
центру реінтеграції бездомних осіб за 
ефективну налагоджену співпрацю!

ГУ ДМС
 в Харківській області

Що може бути кращим для батьків, ніж 
посмішка дитини? Правильно, ще шість 
таких посмішок!

Саме такі радісні емоції вирували у 
стінах територіального підрозділу, куди 
завітала велика родина Плиснюків для 
отримання паспортів громадян Украї-
ни для виїзду за кордон. Адже саме цей 
документ дасть змогу батькам здійснити 
таку довгоочікувану мрію дітей – поїзд-
ку до сонячного берега моря.

Колектив територіального підрозділу 

служби вручив юним громадянам біоме-
тричні закордонні паспорти та побажав 
усій родині гарного відпочинку!

Звертаємо увагу, що подати документи 
на оформлення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон можна не-
залежно від місця реєстрації у всіх тери-
торіальних підрозділах служби.

Вартість послуги становить:
• 694 грн – протягом 20 робочих днів;
• 1046 грн – протягом 7 робочих днів 

або ж – 3 робочих днів (у випадках, ви-
значених законодавством).

Для зручності отримання цієї послуги 
рекомендуємо скористатися сервісом 
«Електронна черга», що дає змогу зареє-
струватись онлайн та обрати зручний час 
та дату для оформлення біометричного 
документа.

У разі виникнення питань звертайтеся 
на телефон «гарячої лінії» Управління за 
номерами: (0382) 65-03-06 та (093) 273-
85-10.

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

Начальник Сторожинецького РВ УДМС у 
Чернівецькій області Оксана Хмара зустрі-
лася з представниками ЦНАПу Великоку-
чурівської ОТГ.

Представниця УДМС розповіла про най-
поширеніші помилки, яких припускаються 
міграційники та співробітники ЦНАПів 
при формуванні заяв-анкет  на оформлення  
паспорта  громадянина  України у вигляді 
ID-картки та паспорта  громадянина  Укра-
їни для  виїзду  за  кордон.

Учасники зустрічі узгодили порядок 
спільних дій у випадку виникнення техніч-
них проблем та обговорили низку організа-
ційних питань, що дозволять в подальшо-
му уникати помилок.

Управління ДМС 
у Чернівецькій області

Вище наведено інфо-
графіку щодо кількості 
біометричних докумен-
тів (паспорт громадянина 
України у формі ID-картки 

та паспорт громадянина 
України для виїзду за кор-
дон), оформлених у червні 
2021 року, територіаль-
ними та структурними 

підрозділами Головного 
управління ДМС України 
в Донецькій області.

Протягом червня пра-
цівники територіальних 
та структурних підроз-
ділів Головного управ-
ління ДМС України в 
Донецькій області офор-
мили 5 443 паспорта 
громадянина України у 
вигляді ID-картки та 11 
621 паспорт громадяни-
на України для виїзду за 
кордон.

ГУ ДМС 
у Донецькій області

В Управлінні ДМС України в Жито-
мирській області було проведено роз-
ширене засідання Колегії, на якому 
проаналізовано результати роботи за 
шість місяців поточного року.

Перед обговоренням працівникам та 
керівництву УДМС України в Жито-
мирській області було урочисто вру-
чено подяки від Голови Державної мі-
граційної служби Максима Соколюка 
та Міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова за зразкове виконання служ-
бових обов’язків, високий професіона-
лізм, особистий внесок при виконанні 
завдань у сферах міграції та з нагоди 
відзначення Дня державної служби.

На засідання Колегії було запроше-
но заступницю начальника Управлін-
ня  Держпраці Житомирської області 
Світлану Возну, яка виступила з допо-
віддю з питань незадекларованої праці 
в області та окреслила пропозиції по-
дальшої співпраці відомств у напрямку 
запобігання використанню незадекла-
рованої праці.

Начальник Управління Анатолій Фе-
дорчук представив результати роботи 

УДМС за шість місяців 2021 року за ос-
новними напрямками діяльності. Окре-
му увагу було приділено роз’ясню-
вальній роботі щодо недопустимості 
випадків корупційних правопорушень 
та про відповідальність у разі їх скоєн-
ня.

Присутні також розглянули актуальне 
питання вакцинації проти COVID-19 
працівників Управління ДМС у Жи-
томирській області, які продовжують 
активно долучатися до колективного 
імунітету.

Керівники територіальних та струк-
турних підрозділів УДМС презентува-
ли аналіз та звіт за наступними питан-
нями.

• Документування іноземців та осіб 
без громадянства документами, що по-
свідчують особу та підтверджують її 
спеціальний статус.

• Робота з протидії нелегальній мігра-
ції, реалізація законодавства про право-
вий статус іноземців та осіб без грома-
дянства.

• Реалізація законодавства з питань 
громадянства, а також оформлення до-
кументів, що посвідчують особу та під-
тверджують громадянство України.

• Проблемні питання застосування мі-
граційного законодавства в УДМС.

Під час роботи Колегії проведено 
оцінку здобутих результатів, детально 
проаналізовано проблемні питання, що 
виникають у роботі підрозділів, запро-
поновано шляхи активізації службової 
діяльності.

Управління ДМС
 в Житомирській області

Триває співпраця ДМС із Харківським міським 
центром реінтеграції бездомних осіб

Працівники Кам’янець-Подільського РВ УДМС 
допомогли багатодітній родині оформити 

паспортні документи

У Сторожинці обговорили співпрацю з ЦНАПом 
Великокучурівської ОТГ Міграційна служба Донеччини у червні оформила понад 17 

тисяч біометричних документів

Робочі зустрічі з головами новостворених ОТГ Волині Результати роботи УДМС України в Житомирській 
області за шість місяців 2021 року

Начальник управління 
ДМС у Волинській облас-
ті Іван  Войцешук відвідав 
Маневицький, Любешів-
ський та Горохівський від-
діли Управління.

Керівник ознайомився 
з роботою підрозділів та 
пропозиціями співробіт-
ників щодо покращення 
якості надання послуг, 
поспілкувався з громадя-
нами, обговорив зі спів-
робітниками проблемні  
аспекти роботи.

Для вирішення питання 
перенесення територіаль-
них підрозділів до сучас-
них приміщень в новоу-
творених ОТГ керівник 
міграційної служби Воли-
ні зустрівся з новообрани-
ми головами Маневицької, 
Горохівської та Любешів-
ської ОТГ. 

Під час розмови керів-
ники розглянули спектр 
надання адміністративних 
послуг міграційної служ-
би та надходження від них 

до бюджетів ОТГ. 
Налагодження партнер-

ських стосунків і тісної 
співпраці між об’єднани-
ми територіальними гро-
мадами та міграційною 
службою є одним з важ-
ливих пріоритетів в роботі 
Управління.

Зустрічі виявилися вкрай 
необхідними і корисни-
ми. Керівник міграційної 
служби Волині запевнив 
голів ОТГ, що фахівці те-
риторіальних підрозділів 
готові надавати громадам 
всебічну підтримку та 
консультаційну допомогу.

На завершення візитів 
Іван Войцешук наголосив 
підлеглим працівникам на 
необхідності проведення 
вакцинації від COVID-19 
з метою запобігання по-
ширенню хвороби.

Управління ДМС
 у Волинській області
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У територіальних міграційних службах України

Під керівництвом начальника 
Управління Сергія Шостака було 
проведено відеоконференцію в 
онлайн-режимі з керівниками струк-
турних та територіальних підроз-
ділів служби області, під час якої 
розглянуто результати роботи за І 
півріччя 2021 року згідно із заплано-
ваним Порядком денним.

На нараді окрему увагу було акцен-
товано на таких питаннях.

• Про результати роботи УДМС у 
Полтавській області щодо запобі-
гання нелегальній міграції за шість 
місяців 2021 року.

• Про результати роботи УДМС у 
Полтавській області з надання адмі-
ністративних послуг за шість міся-
ців 2021 року.

• Про дотримання вимог доручення 
Голови ДМС України від 13.02.2020 
р. № Д/23/1-20 в 2021 році.

• Про стан виконавської дисциплі-
ни в УДМС у Полтавській області.

Проаналізовано результати роботи 
територіальних підрозділів УДМС з 
протидії нелегальній міграції за звіт-
ний період та визначено завдання на  
ІІ півріччя 2021 ріку. Наголошено на 
взаємодії з правоохоронними орга-
нами з питань організації протидії 
нелегальній міграції та посилення 
контролю за перебуванням іноземців 
на території обслуговування, вияв-
лення серед них порушників мігра-
ційного законодавства.

Під час наради було заслухано ке-
рівників за напрямками роботи, ви-
значено конкретні терміни щодо 
усунення виявлених недоліків в їх 
діяльності. Підсумувавши результати праці 

за звітний період та обговоривши акту-
альні питання, учасники визначи-
лись із пріоритетними  напрямками 
роботи на ІІ півріччя поточного року.

Співробітникам було наголошено 
на необхідності неухильного до-
тримання рекомендацій Міністер-
ства охорони здоров’я, спрямова-
них на запобігання поширенню 
COVID-19, зокрема щодо прове-
дення профілактичних щеплень; 
користування захисними масками, 
антисептичними засобами та до-
тримання безпечної дистанції.

Відеонараду було завершено при-
ємною подією – керівник Управ-
ління зачитав Подяки Голови 
ДМС України Максима Соколюка 
найкращим шести працівникам 
Управління «За сумлінне вико-
нання службових обов’язків, ви-
сокий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок при виконанні 
завдань у сферах міграції та з на-
годи відзначення Дня Конституції 
України». Також начальник приві-
тав заступника Управління та на-
чальника відділу бухгалтерської 
служби, фінансування та звітності 
УДМС з отриманням Подяки від 
Міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова «За сумлінне ставлення до 
виконання посадових обов’язків, 
ініціативу та наполегливість».

Керівник ДМС Полтавщини те-
пло привітав колег з високою наго-
родою та побажав подальших успі-
хів у роботі.

Управління ДМС 
у Полтавській області

Робочий тиждень у міграційній службі 
Тернопільської області завершується на 
позитивній ноті.

Так, ранок розпочався з приємних по-
дій — начальник УДМС у Тернопіль-
ській області Ярослав Давибіда вручив 
працівникам Управління подяку Мініс-
терства внутрішніх справ України та 
подяки і грамоти Державної міграційної 
служби.

Очільник міграційної служби області 
подякував усім колегам  за спільну, плід-
ну роботу та побажав нових професій-
них перемог.

Управління ДМС
 в Тернопільській області

Начальника сектору інформаційних 
технологій Управління ДМС в Рівнен-
ській області Дмитра Кожушка наго-
роджено почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України за вагомий особистий 

внесок у становлення і розвиток Держав-
ної міграційної служби, сумлінну працю 
та високий професіоналізм.

Дмитро Кожушко понад 28 років тру-
диться в міграційній службі Рівненської 
області. За роки роботи наш колега до-
бре зарекомендував себе завдяки високо-
му професіоналізму, наполегливості та 
невтомному самоудосконаленню. 

Міністр нагородив 84 працівників сис-
теми МВС орденами, медалями, відом-
чими відзнаками, присвоїв правоохорон-
цям почесні звання та подякував  великій 
команді працівників ДМС.

Колектив рівненських міграційників 
щиро вітає пана Дмитра з заслуженою 
нагородою! Бажаємо успіхів у роботі, 
добробуту та не зупинятися на досягну-
тому.

Управління ДМС
 в Рівненській області

Нещодавно пані Галина звернулася до 
УДМС України у Вінницькій області, 
щоб оформити довгоочікуваний доку-
мент –  посвідчення особи без громадян-
ства для виїзду за кордон.

І ось очі світяться щастям, бо готовий 
документ вже в руках, а значить – неза-
баром подорож за кордон і зустріч з лю-
бими дітьми.

Нагадаємо, біометричні документи, 
які міграційна служба оформлює для 
іноземців та осіб без громадянства, від-
повідають найсучаснішим міжнародним 
стандартам у сфері безпеки документів 
і завдяки вбудованому електронному 
чипу є більш захищеними від підробки, 
копіювання та крадіжки особистих да-
них.

Посвідчення оформлюється для осіб 
без громадянства, які постійно або тим-
часово проживають на території Укра-
їни, але не мають проїзного документа.

Пані Галина була приємно вражена 
якістю та швидкістю при оформленні, 
комфортними умовами та ввічливим 
ставленням працівників УДМС.

Управління ДМС 
у Вінницькій області

Не так давно церемонії вручення ві-
домчих відзнак відбувалися хоч і в 
урочистій атмосфері, але з певним су-
мом. Наш архів зберігає чимало світлин 
минулого року, на яких через захисні 
маски не видно посмішок. Вимоги ка-
рантину диктували свій порядок навіть 
дружнього привітання.

Проте нині відчувається певне посла-
блення. Хоча зберігається необхідність 
дотримання карантинних заходів, але 
з’явилася можливість показати свої 
обличчя та порадіти за здоровий колек-
тив, який успішно виконав свої служ-
бові завдання за підсумками першого 
півріччя.

Упродовж шести місяців цього року 
на території Івано-Франківської області 
виявлено 54 нелегальних мігрантів та 
вжито відповідні заходи щодо припи-
нення правопорушень у сфері міграцій-
ного законодавства. Також за півроку в 
області оформлено і вручено громадя-
нам України понад 60 тисяч біометрич-
них паспортів у вигляді ID-картки і до-
кументів для виїзду за кордон.

На нараді в УДМС за участі керівників 
структурних і територіальних підрозді-
лів міграційної служби області йшлося 
йшлося також про інші проблемні пи-
тання.

На завершення робочої зустрічі було 
відзначено працівників, які зразково ви-
конують службові обов’язки і роблять 
вагомий особистий внесок в успішну 
діяльність колективу.

За дорученням Голови ДМС України 
Максима Соколюка керівник міграцій-
ної служби Івано-Франківщини Сергій 
Саїв вручив відомчі відзнаки найкра-
щим працівникам – Грамоти та Подяки 
МВС і ДМС України з нагоди профе-
сійного свята – Дня державної служби 
України.

Отже вітаємо керівницю відділу облі-
ку та моніторингу інформації про реє-
страцію місця проживання Лесю Пасі-
чинську; начальника відділу у справах 
іноземців, осіб без громадянства та 
запобігання нелегальній міграції Ва-
дима Думенка; заступницю начальника 
відділу з питань громадянства, паспор-
тизації, реєстрації та еміграції Світлану 
Грецьку; заступницю начальника від-
ділу у справах іноземців, осіб без гро-
мадянства та запобігання нелегальній 
міграції Галину Савчук; начальницю 
Городенківського районного відділу мі-
граційної служби Людмилу Коваленко 
і керівника Долинського районного від-
ділу міграційної служби Віталія Гули-
ка.

Зрештою, виявилося, що одна з від-
знак таки залишиться у службовому 
кабінеті начальника Управління, бо 
адресована йому особисто. Начальник 
УДМС України в Івано-Франківській 
області Сергій Саїв нагороджений на-
грудним знаком «Кращий працівник 
МВС».

Управління ДМС
 в Івано-Франківській області

У Центральному міжрегіональному 
управлінні ДМС у м. Києві та Київській 

області відбулася нарада під голову-
ванням першого заступника відомства 
Олексія Пустовіта за участю працівни-
ків Управління міграційного контролю, 
протидії нелегальній міграції та реад-
місії, а також представників Київської 
міської державної адміністрації, Київ-
ського міського центру зайнятості, Дер-
жавної служби з питань праці, ГУ СБУ 
у м. Києві та Київській області.

Метою зустрічі стало налагодження 
тісної співпраці між відомчими орга-
нами для запобігання, виявлення та 
припинення порушень у сфері працев-
лаштування іноземних громадян для 
подальшої легалізації їх перебування 
на території України.

Центральне міжрегіональне
 управління ДМС у м. Києві 

та Київській області

В Управлінні ДМС Полтавщини підбили підсумки 
роботи за І півріччя поточного року

Карантинні заходи послаблено На спільній нараді ДМС Київщини з іншими відомствами 
було окреслено шляхи протидії незаконній міграції

За сумлінне виконання службових обов’язків нагороджено 
працівників міграційної служби в Тернопільській області

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив відомчу 
нагороду працівнику міграційної служби Рівненщини

На Вінниччині оформляли перше посвідчення особи без 
громадянства для виїзду за кордон
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На Колегії Управління ДМС у Черкась-
кій області підвели підсумки за шість 
місяців 2021 року. Розширене засідання 
Колегії за участі територіальних підроз-
ділів Управління проводилося в режимі 
онлайн-конференції.

На порядку денному були питання 
ключових напрямків роботи міграційної 
служби: паспортної роботи та громадян-
ства; документування іноземців, осіб 
без громадянства та протидії нелегаль-
ній міграції.

Була представлена статистика наданих 
адміністративних послуг за І півріччя 
2021 року. Отже на Черкащині оформле-
но 21 291 паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон та 19 489 ІD-кар-
ток. 164 особи набули громадянство 
України, а 46 осіб оформили документи 
для виїзду за кордон на постійне міс-
це проживання. Оформлено та видано 
158 дозволів на імміграцію в Україну 
іноземцям та особам без громадянства, 
266 посвідок на постійне проживання та 
268 посвідок на тимчасове проживання. 
Продовжено строк перебування на тери-
торії України 135 іноземцям та особам 

без громадянства. Виявлено 118 поруш-
ників законодавства про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства, з 
них ‒ 32 неврегульовані мігранти.

Нині в області постійно мешкають 9 
286 іноземців та осіб без громадянства, 
тимчасово проживають – 1 907 інозем-
ців та осіб без громадянства.

Очільник Управління ДМС у Черкась-
кій області Іван Шапран зазначив, що 
протягом І півріччя розпочалося оформ-
лення та видача посвідчень особам без 
громадянства для виїзду за кордон із 
безконтактним електронним носієм та 
прийом заяв про визнання особою без 
громадянства. Наразі дві особи зверну-
лися до міграційної служби із відповід-
ними заявами.

Прикметно, що Черкащина перша в 
Україні розпочала надавати біометричні 
посвідчення особам без громадянства 
для виїзду за кордон. 7 червня було вру-
чено перший біометричний документ 
власнику.

Також було розглянуто актуальне пи-
тання вакцинації проти COVID-19 пра-
цівників Управління ДМС у Черкаській 
області. Процес щеплення міграцій-
ників, розпочатий ще навесні, триває. 
Попри велику кількість недостовірної 
інформації навколо програми вакцина-
ції, співробітники установи усвідомлю-
ють, що вакцинація ‒ це єдиний надій-
ний спосіб захисту від хвороби і важких 
ускладнень. Насамкінець керівник 
резюмував, що у питаннях вакцинації 
проти COVID-19 потрібно орієнтувати-
ся виключно на думку фахівців у сфері 
охорони здоров’я.

Управління ДМС
 в Черкаській області

Кубинець Рафаель, який має українське 
коріння, погостивши у родичів на Кірово-
градщині, вирішив, що хоче жити в Укра-
їні.

23-річний Рафаель народився в інтерна-
ціональній сім’ї: його мати – громадянка 
України, яка виїхала до Республіки Куба 
ще в студентські роки, а батько – куби-
нець. Відвідавши Україну, молодий чоло-
вік вирішив, що й надалі хоче тут жити. 
Рафаель звернувся до Світловодського 
районного відділу Управління Державної 
міграційної служби у Кіровоградській об-
ласті щодо набуття громадянства України 
за територіальним походженням (ч. 1 ст. 8 
Закону України «Про громадянство Укра-
їни») і нещодавно був документований 
паспортом громадянина України у формі 
ID-картки.

За статистикою, до підрозділів міграцій-
ної служби Кіровоградщини звертаються 
з питань набуття громадянства України 

переважно вихідці з колишніх радян-
ських республік. Це зумовлено історич-
ними зв’язками України з цими країнами 
та родинними зв’язками іноземців з укра-
їнцями. Невеликий статистичний відсо-
ток становлять громадяни інших держав. 
Рафаель же обрав Україну через наявність 
перспектив та вищий рівень життя.

Управління ДМС
 у Кіровоградській області

У ГУ ДМС в Закарпат-
ській області  з ініціати-
ви голови обласної ради 
відбулася робоча зустріч 
начальника Головного 
управління Ігоря Михай-
лишина з начальником 
управління правового за-

безпечення облради Оле-
гом Сигидіним, керів-
ництвом Вільшанського 
психіатричного закладу, 
представниками ГО «Во-
лонтери Закарпаття». Об-
говорювалися проблемні 
питання документування 

пацієнтів медичної уста-
нови у Вільшанах. Наразі 
у психіатричному закладі 
перебувають 28 осіб, які 
не мають дійсних паспор-
тів.

Присутні обговорили 
алгоритм дій документу-
вання громадян, які рані-
ше вже мали паспорти, і 
тих, хто не має навіть сві-
доцтва про народження. 
На даний момент вирі-
шується питання їхнього 
юридичного супроводу.

З початку року Хуст-
ським районним відділом 
ГУ ДМС в області було 
документовано паспор-
том громадянина Украї-
ни у формі  ID-картки  9 
пацієнтів Вільшанського 
психіатричного закладу.

ГУ ДМС 
у Закарпатській області

Міграційники Черкащини підсумували піврічні 
результати роботи

Пацієнтам Вільшанського психіатричного закладу 
допоможуть отримати документи 

Взаємодія міграційників Дніпропетровщини з 
адміністрацією виправних закладів

Кубу змінив на Україну

Взаємодія та співпраця ДМС

Статистика оформлених біометричних документів у червні 2021 року

Працівники УДМС Хмельниччини підвищують кваліфікацію 
за програмою короткострокового семінару

На сьогоднішній день чимало осіб, які 
найближчим часом звільняються з місць 
позбавлення волі, не мають документів, 
що посвідчують їх особу. З огляду на 
різні причини паспорти було втрачено. 
А у деяких випадках засуджені жодного 
разу не отримували паспортні докумен-
ти.

Відсутність паспортів часто породжує 
низку соціальних проблем, які пов’язані 
із працевлаштуванням, отриманням 

соціальної допомоги та іншими за-
ходами соціальної адаптації, що стає 
перепоною для успішної соціалізації 
звільненої особи і призводить у кінце-
вому підсумку до рецидиву злочину.

Працівниками Широківського РС в 
тісній співпраці з адміністрацією дер-
жавної установи «Широківський ВЦ 
№75» проводиться постійна робота 
щодо відновлення втраченого паспорта 
або отримання його вперше особами, 
які відбувають покарання на території 
району.

8 липня 2021 року було підведено під-
сумки роботи за перше півріччя 2021 
року за даним напрямком, розглянуто 
проблемні питання та окреслено пер-
спективи щодо покращення надання 
послуг особам, які відбувають покаран-
ня.

Зі слів представника Широківського 
ВЦ № 75 міграційна служба району – 
одна з найкращих в питанні документу-
вання засуджених.

70% осіб, які не мали паспорта гро-
мадянина України, отримали цей доку-
мент.

ГУ ДМС 
у Дніпропетровській області

Керівництво УДМС у Луган-
ській області спільно з керівниц-
твом Східного міжрегіонального 
Управління Державної служби 
України з питань праці провело 
робочу зустріч, на якій було ви-
значено механізм взаємодії та 
організації спільних заходів.

Управління ДМС
 у Луганській області

Упродовж червня 2021 року Управлінням ДМС у Херсонській області та 
його підрозділами оформлено понад 8000 біометричних паспортних до-
кументів.

Так, паспортів громадянина України для виїзду за кордон:
• оформлено – 4554;
• видано – 3929.
Паспортів громадянина України у вигляді ID-картки:
• оформлено – 4031;
• видано – 3509.
Нагадаємо, що на період дії карантину отримати адміністративні послу-

ги, які надаються Державною міграційною службою України, можна у 
будь-якому підрозділі за місцем звернення

Не забувайте про необхідність дотримання рекомендацій МОЗ та бере-
жіть себе!

Управління ДМС у Херсонській області

З 21 липня поточного року  працівни-
ками ДМС Хмельниччини розпочато 
онлайн-навчання за спеціальною корот-
костроковою програмою: «Актуальні 
питання організації ефективної діяльно-
сті працівників УДМС України в Хмель-
ницькій області».

Протягом трьох днів у режимі реально-
го часу за допомогою платформи ZOOM  
викладачі Хмельницького регіонального 
центру підвищення кваліфікації, керівни-
ки структурних підрозділів та внутрішні 
тренери Управління презентують  на-
вчальні матеріали на різну актуальну те-
матику,  які стануть в пригоді державним 
службовцям під час виконання службо-
вих обов’язків на місцях.

Підвищення кваліфікації є обов’язком 
кожного державного службовця, адже 
високий рівень професійності державних 

службовців не лише формує довіру гро-
мадян до влади, але й  підвищує ефектив-
ність роботи державного органу та забез-
печує зростання рівня добробуту країни.

Управління ДМС
 у Хмельницькій області
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У територіальних міграційних службах України

Успішно розпочато документування осіб без 
громадянства

У день весілля молодята завітали до підрозділу ДМС

Робоча зустріч начальника УДМС Вінниччини 
Бориса Наливайка з калинівським міським головою 

Василем Поліщуком

У Кропивницькому підсумували результати 
роботи за перше півріччя 2021 року

Взамін втраченого паспорта зразка 1974 року 
міграційники Малиновського РВ у м.Одесі 

документували ID-карткою особу з обмеженими 
фізичними можливостями

Відслідковуймо зміни та вміло адаптуймося до них!

Відбулася робоча зустріч начальника 
Управління Бориса Наливайка з  калинів-
ським міським головою Василем Поліщу-
ком.

У ході спілкування було обговорено пи-
тання взаємодії щодо прийняття та видачі 
громадянам паспортів у вигляді ID-картки 
та для виїзду за кордон Центром надання 
адміністративних послуг виконавчого ко-
мітету Калинівської міської ради (ЦНАП).

Крім того, сторони досягнули домовле-
ності на відведення службового примі-
щення для Калинівського районного від-
ділу УДМС України у Вінницькій області.

У разі погодження керівництвом ДМС 
України буде прийнято рішення про орен-
ду даного приміщення.

Будівля розташована в центрі міста, має 
відведене місце для паркування. Крім 
того, вона обладнана пандусом, що по-
кращує надання адміністративних послуг 
людям з обмеженими можливостями, які 
мешкають на території міста та району.

Управління ДМС
 у Вінницькій області

В Управлінні Державної міграційної 
служби у Кіровоградській області відбу-
лася розширена онлайн-нарада з керів-
никами структурних і територіальних 
підрозділів.

На початку наради начальник Управ-
ління Володимир Гончаренко проа-
налізував результати роботи за перше 
півріччя поточного року та окреслив 
пріоритетні завдання на майбутнє. Ок-
ремо Володимир Олександрович на-
голосив на необхідності забезпечення 
якісного надання адміністративних по-
слуг громадянам та неухильного дотри-
мання протиепідемічних вимог праців-
никами УДМС.

Потім виступили керівники структур-
них підрозділів, детально зупинившись 

на питаннях за напрямками роботи, а 
саме: робота в оновленій ІП «Недійсні 
документи» ЄІАС УМП, інформування 
громадян про роботу електронного сер-
вісу ДМС «Громадське опитування», 
покращення взаємодії територіальних 
підрозділів з органами місцевого само-
врядування та питання організації вико-
нання рішень суду.

Крім цього, було розглянуто зміни в 
законодавстві в частині ідентифікації 
осіб без громадянства та їх документу-
вання, а також наголошено на необхід-
ності активізації роботи територіальних 
підрозділів, спрямованої на організацію 
протидії неврегульованій міграції.

Окремо працівникам територіальних 
підрозділів нагадали про положення 
Закону України «Про запобігання ко-
рупції», які стосуються запобігання ко-
рупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням і відповідальності за 
них.

Також було розглянуто питання вак-
цинації проти COVID-19 працівників 
УДМС у Кіровоградській області, які 
продовжують активно долучатися до 
створення колективного імунітету.

Такі наради для обговорення акту-
альних питань у роботі проводяться в 
УДМС у Кіровоградській області на по-
стійній основі.

Управління ДМС
 в Кіровоградській області

Уродженка Полтавської області зна-
йшла свою долю у мальовничих Кар-
патах на Львівщині. Дарина та Степан 
у день свого весілля відвідали Тур-
ківський районний відділ ГУ ДМС у 
Львівській області, щоб оформити но-
вий паспорт у вигляді ID-картки для 
нареченої.

Працівники міграційної служби із 
радістю привітали молодят у цей осо-
бливий для них день. Дружину сфото-
графували, відібрали біометричні дані 
та привітали із новим статусом. Тож 
через 20 днів Дарина отримає свою пер-
шу ID-картку на нове прізвище, із якою 
вступить у щасливе подружнє життя.

Варто нагадати, що після зміни прізви-
ща у громадян є місяць на оформлення 
паспорта. Попри це, коли після реєстра-
ції шлюбу молодята відразу відвідують 

підрозділ міграційної служби – святку-
вання весілля набуває ще більшої уро-
чистості.

Головне управління ДМС 
у Львівській області

У період динамічного розвитку дер-
жави та змін у законодавстві фахівці 
міграційної служби Херсонської об-
ласті засвоюють актуальні знання для 
подальшого їх використання у своїй 
діяльності.

Як відомо, щороку державні служ-
бовці повинні підвищувати рівень 
професійної компетенції. Для покра-
щення рівня обізнаності проводяться 
навчання в УДМС, а під час дії каран-
тинних обмежень – дистанційні. Так, 
біля 50 фахівців міграційної служби, а 
саме: головні, провідні спеціалісти та 
вперше призначені співробітники до-
лучилися до відеозаняття, на якому 
було розглянуто зміни в законодавстві 

та представлено діяльність Порта-
лу управління знаннями – освітньої 
платформи для професійного навчан-
ня державних службовців.

Також є важливі новини для тих, хто 
прагне долучитися до лав державної 
служби та для осіб, які бажають от-
римати громадянство України – це 
вимоги, передбачені Законом України 
«Про забезпечення функціонування 
української мови як державної».

З 16 липня 2021 року набула чинно-
сті норма про іспит на рівень володін-
ня державною мовою відповідно до 
нових стандартів, розроблених Наці-
ональною комісією зі стандартів дер-
жавної мови. Ознайомитися з покро-
ковою інструкцією для реєстрації на 
іспит можна на за посиланням: https://
mova.gov.ua/news/yak-podati-zayavu-
na-ispituvannya.

До речі, пункт складання іспитів для 
визначення рівня володіння держав-
ною мовою діє у Херсонській облас-
ній універсальній бібліотеці ім. Олеся 
Гончара.

Управління ДМС
 у Херсонській області

Пан Олег  проживав на території України, 
маючи паспорт  зразка СРСР , який втратив. 
У зв’язку з  інвалідністю і неможливістю  пе-
ресуватися самостійно,  він  довго не оформ-
лював паспорт громадянина України.

Для оформлення паспорта у Малинов-
ський РВ у м. Одесі  звернувся Всеукраїн-
ський благодійний фонд «Деполь Україна» із 
заявою пана Олега.   Після цього співробіт-

ники міграційної служби  виїхали в медич-
ний заклад, де знаходилась особа.

ID-картку було оформлено та вручено  її 
власнику по проходженню відповідної про-
цедури. 

ГУ ДМС 
в Одеській області

Працівники Шевченків-
ського районного відді-
лу ГУ ДМС України у м. 
Харкові документували 
Довідкою про звернення за 
визнанням особою без гро-
мадянства пані Олену.

Ця жінка народилася 
та все життя прожила в 
Україні, однак на момент 
її народження мати була 
особою без громадянства, 
а батько перебував у гро-
мадянстві Російської Фе-
дерації. Не дивлячись на 
те, що батько дівчини зго-
дом набув громадянство 
України за територіальним 
походженням за ознакою 
постійного проживання 
на території України до 24 

серпня 1991 року, належ-
ність Олени до громадян-
ства України встановити не 
вдалося, що завадило отри-
мати паспорт громадянина 
України.

За правовою допомогою 
пані Олена звернулася до 
Харківського офісу благо-
дійного фонду «Право на 
захист». Завдяки зусиллям 
адвоката, було направле-
но звернення до суду для 
встановлення факту про-
живання батька Олени на 
території України до 24 
серпня 1991 року та до Ге-
нерального консульства РФ 
у м. Харків – для отриман-
ня довідки про відсутність 
у дівчини громадянства 

РФ. Кропітка робота дала 
позитивні результати: всі 
необхідні документи були 
підготовлені та після на-
буття чинності змін, вне-
сеними до законодавства 
України, пані Олена звер-
нулася до Шевченківського 
районного відділу ГУ ДМС 
України у м. Харкові. Піс-
ля проведення відповідної 
процедури жінку було до-
кументовано Довідкою про 
звернення за визнанням 
особою без громадянства 
– першим офіційним до-
кументом, який посвідчує 
її особу та підтверджує за-
конність перебування на 
території України.

Пані Олена розуміє, що 
даний документ – це лише 
початок довгого шляху 
до отримання омріяно-
го паспорта громадянина 
України, але завдяки спіль-
ним зусиллям працівни-
ків Шевченківського ра-
йонного відділу ГУ ДМС 
України у м. Харкові та БФ 
«Право на захист» вдалося 
зробити перші (а головне – 
успішні!) кроки на шляху 
до втілення мрії у життя.

ГУ ДМС 
у Харківській області
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У Державному підприємстві «Документ»

Прес-секретар ДП «Документ» Наталія Кривицька: «Паспортний сервіс 
несе в собі ідею: ми служимо нашим громадянам»

У 2013 році ДП «Документ» здійс-
нило справжню революцію у сфері 
надання послуг з оформлення закор-
донних паспортів в Україні, відкрив-
ши перший центр обслуговування 
громадян «Паспортний сервіс».

Про те, як працює цей досконалий 
механізм зсередини, про унікальні 
сервіси й виклики, з якими держпід-
приємство зіткнулося на тлі пандемії, 
розповіла прес-секретар ДП «Доку-
мент» Наталія Кривицька.

Про роботу своєї мрії та початок 
діяльності на держпідприємстві

ДП «Документ» для мене – як любов 
усього життя. За 10 років моя поса-
да декілька разів змінювала назву, 
спочатку я була секретарем та вела 
кадрове діловодство. Згодом стала 
помічником керівника та дуже пиша-
лася тим, що з’явилася нагода бути 
залученою у робочі процеси всього 
підприємства, пробувати щось нове. 

Найбільше мене цікавили марке-
тинг, комунікації, робота прес-служ-
би взагалі. Тому я залюбки брала 
участь у підготовці матеріалів для пу-
блікацій, організації рекламних кам-
паній. І хоча більшу частину часу я 
була поза камерою – чимало моїх ідей 
синергували зі стратегічним бачен-
ням керівництва з просування брен-
ду «Паспортний сервіс» і втілилися у 
життя. 

Це незабутні відчуття, коли  мож-
на себе реалізувати, щодня вчитися 
новому, зростати разом із підприєм-
ством. 

Про формальне – просто 
Якщо людина хоча б раз відвідала 

наш центр обслуговування, у неї зде-
більшого стається культурний шок: 
адже завдяки продуманій логістиці та 
гарним, усміхненим інспекторам усі 
процеси оформлення документів та 
сам час перебування у центрі сплива-
ють непомітно. Люди, які вперше від-
чували всі принади такого сервісу на 
собі, виходили і казали нам: «Невже 
це реально, а це справді держпідпри-
ємство?»

Так, ми – державне підприємство, 
але в той же час ми – державне ко-
мерційне підприємство, яке завдяки 
самоокупності  не тільки просуває 
свій бренд «Паспортний сервіс», а й 
постійно тримає руку на пульсі ново-
го. Приємно відзначити, що наші цен-
три обслуговування стали своєрідною 
візитівкою для всієї країни у сфері на-
дання послуг паспортного характеру.

Про грузинський досвід і революцію 
в українському паспортному сервісі

Коли у 2013 році ми планували від-
криття першого в країні «Паспорт-
ного сервісу», то цікавилися прикла-
дом Грузії, надихалися їхнім «Домом 
юстиції». А от з розбудовою мережі 
центрів обслуговування в усій країні 
ми вже аналізували власний досвід та 

удосконалювали всі процеси відпо-
відно до потреб клієнтів. 

На певному етапі ми зрозуміли, 
що здатні здійснити революцію в 
паспортній сфері, зокрема у 2017 році  
було запроваджено послугу з виїзно-
го обслуговування. Думки експертів 
щодо необхідності такої інновації 
розділилися: адже на початку ця по-
слуга популяризувалася як сервіс для 
«віпів», тобто більш заможних гро-
мадян. Проте практика показала, що 
виїзне обслуговування – це про цін-
ність часу та прояв турботи до близь-
ких. Тому після вивчення попиту було 
вирішено  масштабувати послугу в 
інших містах країни: Харкові, Одесі, 
Дніпрі, Рівному, Львові з можливістю 
покриття до 200 км від кожного з міст.

Наступним кроком стала розробка 
спеціального пакета вартості послуг, 

який дозволяє оформити документи 
за ціною обслуговування майже як у 
центрі – таким чином послуга стала 
більш демократичною й доступною. 

Що може бути зручнішим: «Паспорт-
ний сервіс» приїжджає до клієнта за 
попереднім замовленням у зручний 
час та місце, а потім відбувається 

мобільна видача готових документів. 
Тобто абсолютно законно можна за-
мовити оформлення та видачу гото-
вих документів із державною гаран-
тією «під ключ».

Я можу з гордістю сказати, що не 
кожна країна у світі може похизувати-
ся таким рівнем сервісу в паспортній 
сфері, який нині є в Україні. 

Про особливу атмосферу в команді
Увесь наш колектив – це величез-

на сім’я. Вік наших колег становить 
від 20 до 76 років. Коли ми проводи-
мо тренінги, то збираються люди не 
тільки різного віку, а й з відмінними 
поглядами, вподобаннями, хобі. Аби 
такі зустрічі не перетворювалися на 
нудний інструктаж чи сухе зачитуван-
ня законодавчих актів, ми обираємо 
формат тімбілдингу, де спілкуємось 
у неформальній обстановці, обговорюючи 

ідеї усіх присутніх, які враховуються при 
розбудові великої стратегії розвитку 
підприємства.

Також час від часу беремо участь 
у соціальних проєктах, спрямованих 
на благодійну адресну допомогу. 
Наприклад, у нас був забіг, де зібра-
лося 50 осіб із колективу київських 
центрів, одягнених у корпоративну 
форму. Таким чином, ми допомогли 
зібрати кошти на протезування бій-
цям, які втратили кінцівки на війні.

 Про посмішку замість рутини
Наш фронт-офіс – це «універсаль-

ні солдати», які не тільки досконало 
володіють законодавчими актами, 
якими ми керуємось у своїй діяль-
ності, а й розуміються на повному 
циклі оформлення та видачі готових 
документів у центрі обслуговуван-
ня. 

Для того, щоб у самих інспекторів 
не «замилювався» погляд, вони по 
черзі змінюють один одного: хтось 
встає на рецепцію та здійснює пер-
винну перевірку документів, хтось 
фотографує, далі відбувається видача, 

надання супутніх послуг. Таким чином 
вони позбавляють себе рутини. 

Увесь цей механізм працює зла-
годжено: від талончика в чергу 
на обслуговування до отримання 
SMS-повідомлення – запрошення на  
отримання готових документів. 

 Про «клонів» і недоброчесних по-
середників

Звісно, нас копіюють. Коли є попит 
і сприятливе середовище, то фірмоч-
ки-посередники зростають, як гриби 
після дощу. Хтось копіює наш сайт, 
виставляє наші світлини як свої та 
вводить в оману пересічних грома-
дян. Усі ці метикуваті підприємці 
насправді не є нашими конкурента-
ми, бо ними керує тільки бажання 
швидкої наживи. А от «Паспортний 
сервіс» несе в собі ідею: ми служи-
мо нашим громадянам.

Хочу нагадати, що ДП «Документ» 
входить до сфери управління Дер-
жавної міграційної служби Украї-
ни та є уповноваженим суб’єктом, 
а, також адміністратором Єдиного 
державного демографічного реєстру 
(ЄДДР) та має право  обробляти пер-
сональні дані для створення елек-
тронних баз міграційної служби.

Отож, щоб отримати послуги із 
державною гарантією та  бути впев-
неним на 100% у тому, що ви отри-
маєте свої документи, сплативши всі 
необхідні платежі, ми радимо кори-
стуватися послугами центрів обслу-
говування громадян  «Паспортний 
сервіс» або ж підрозділів Державної 
міграційної служби України, до сфе-
ри управління якої входить підпри-
ємство. 

Про збитки та нестандартні рі-
шення на тлі пандемії 

Для нас, як і для всього світу, пан-
демія стала неочікуваним викликом 
та, зрештою, принесла неоціненний 
досвід. За цей час ми були змуше-
ні майже втричі скоротити кіль-
кість працівників, а сума збитків 
підприємства склала понад 18 млн 
грн. Скептики ж прогнозували, що 
до кінця 2020 року ДП «Документ» 
припинить своє існування взагалі.

Проте завдяки злагодженим діям і 
самовідданості усього колективу та 
антикризовим рішенням нашого ке-
рівництва мережа центрів обслуго-
вування громадян «Паспортний сер-
віс» витримала турбулентний період 
та з настанням адаптивного каран-
тину, коли кордони стали відкрива-
тися, попит на наші послуги знову 
почав зростати.

Якщо за перше півріччя 2020 року 
ми оформили майже 155 тисяч за-
кордонних паспортів, то за анало-
гічний період 2021 року – вже майже 
180 тисяч. Відчувається сезонність, 
відкладений попит, планова заміна 
дитячих документів, термін дії яких 
закінчився. Так, нині є ажіотаж і нас 
залишилось втричі менше, проте 
реалізація цілої низки оптимальних 
рішень дозволила нам  підвищити 
продуктивність праці та збільшити 
показники ефективності підприєм-
ства в цілому. 

Усього ж за неповні вісім років із 
серпня 2013-го, коли було відкрито 
перший центр обслуговування, до 
червня 2021 року наше підприєм-
ство оформило вже понад 4 млн 150 
тисяч документів на отримання за-
кордонного паспорту. 

Ми щиро вдячні нашим громадя-
нам за довіру та лояльність й праг-
немо надалі розвивати себе, щоб 
змінювати країну разом!
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Міграційна служба Хмельниччини та її пріоритети

Управління ДМС України в Хмельницькій області 
– колектив професійних та досвідчених державних 
службовців, які щодня сумлінно виконують свої 
службові обов’язки, приймаючи виклики сьогоден-
ня.

Реалізуючи пріоритетні цілі служби, якими є 
спрощення доступу громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства до адміністративних по-
слуг, підвищення їх якості у процесі діджиталіза-
ції,  за 6 місяців Управлінням оформлено 23 ти-
сячі паспортів громадянина України для виїзду за 
кордон та 19 тисяч паспортів громадян України у 
формі ID-картки. До паспортів громадянина Укра-
їни  зразка 1994 року вклеєно понад 10 тисяч фо-
токарток по досягненні громадянами відповідного 
віку. Громадянство України набули 139 іноземців 
та осіб без громадянства; дозвіл на виїзд за кордон 
на постійне місце проживання надано 74 громадя-
нам України. 

На постійній основі здійснюється інформацій-
но-роз’яснювальна робота із мешканцями облас-
ті щодо питань, які входять до компетенції ДМС 
України, шляхом розміщення відповідної інформа-
ції у друкованих засобах масової інформації, а та-
кож виступів на теле- та радіоканалах області.

Завдяки активній інформаційній кампанії, яка 
щороку проводиться для категорії юних громадян, 
впродовж першого півріччя цього року популяр-
ною адміністративною послугою «ID-14»,  яка пе-
редбачає отримання паспорта громадянина Украї-
ни у формі ID-картки одночасно із реєстрацією у 
Державному реєстрі фізичних осіб – платників по-
датків, скористалися біля 6 тисяч підлітків. 

Не менш пильною увагою працівників служби  
охоплена інша  «вразлива» категорія громадян,  до 
якої входять особи похилого віку та особи із обме-
женими фізичними можливостями, до яких співро-
бітниками УДМС здійснювались виїзди за місцем 
проживання з метою документування їх біометрич-
ними паспортними документами взамін втрачених, 
викрадених, зіпсованих та, в окремих випадках, 
своєчасно не переоформлених паспортів громадя-
нина  СРСР.

Організація роботи з протидії нелегальній мі-
грації залишається одним із  основних напрямків 
діяльності ДМС. Так, за 6 місяців поточного року 
працівниками Управління складено 78 протоколів 
про адміністративну відповідальність, з них за ст. 
203 КУпАП – 62, за ст. 205 КУпАП –11, за ст.  2031 
КУпАП –1;  прийнято 29 рішень про примусове по-
вернення та 4 рішення про примусове видворення 
іноземців за межи держави, накладено адміністра-
тивні стягнення у вигляді штрафів на суму 97 тисяч 
гривень, з яких 88 тисяч гривень  сплачено до дер-
жавного бюджету.

На території області перебувають більш ніж 7 ти-
сяч  іноземців та осіб без громадянства, з яких май-
же 6,5 тисяч проживають постійно. Так, з початку 
року Управлінням оформлено та видано 265 посві-
док на постійне проживання та 267 – на тимчасове 
проживання; продовжено термін перебування 80 
іноземцям та особам без громадянства; надано доз-
віл на імміграцію в Україну 188 іноземцям.

Постійне підвищення рівня кваліфікації держав-
ного службовця – основна умова його професійно-
го зростання. Одним із джерел отримання освіт-
ніх послуг для працівників Управління є  Портал 
управління знаннями – освітня платформа у сфе-
рі професійного навчання державних службов-
ців, створена Національним агентством України  
з питань державної служби. Крім того, в області 
запроваджено систематичне навчання працівників 
Управління за допомогою інтерактивної платфор-
ми ZOOM. Так, з початку 2021 року усі працівни-
ки міграційної служби Хмельниччини пройшли 
онлайн-навчання та отримали підтверджуючі сер-
тифікати. 

Керівний склад Управління постійно бере участь 
у правоосвітницьких, наукових і навчальних захо-
дах, у роботі «круглих столів», семінарів та міжві-
домчих нарадах із представниками правоохорон-
них органів, органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування області, на яких до 
присутніх доводяться основні положення та змі-
ни у  міграційному законодавстві України, функції 
та повноваження підрозділів міграційної служби 
у наданні адміністративних послуг громадянам, а 

також обговорюються основні моменти взаємодії 
ДМС, органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування.

В умовах жорсткого карантину, пов’язаного з 
поширенням в Україні  коронавірусної інфекції, 
міграційна служба області не припиняла своєї ді-
яльності з надання якісних та своєчасних адміні-
стративних послуг населенню. 

Під час запроваджених карантинних заходів в 
УДМС посилено комунікаційну роботу із громадя-
нами в частині оперативного реагування на звер-
нення, які надходять на телефонну «гарячу лінію», 
на електронну пошту Управління, на офіційну сто-
рінку служби у соціальній мережі Facebook.  

Так, з початку року засобами електронного зв’яз-
ку  до  Управління надійшло  93 звернення та  ще 
1600 осіб отримали фахову консультативну допо-
могу через «гарячу лінію».

Задля недопущення захворюваності серед праців-
ників служби керівництвом Управління було вжито 
заходів для забезпечення їх усіма необхідними за-
собами захисту. Так, на кошти профспілки для пра-
цівників апарату Управління та 21 територіального 
підрозділу служби було закуплено аптечки першої 
медичної допомоги, багаторазові медичні маски, 
гумові рукавички, антисептичні та дезинфікуючі 
засоби, які були також доступні суб’єктам звернень 
під час отримання ними адміністративних послуг. 

З метою запобігання випадкам зараження гострою 
респіраторною хворобою та для формування і зміц-
нення імунітету працівники служби взяли участь в 
організованій вакцинації проти  COVID-19.

Задоволення потреб громадян в отриманні якіс-
них адміністративних послуг в комфортних умовах 
– це безперечна вимога сьогодення та одне з ос-
новних завдань ДМС.

Завдяки зусиллям керівництва Управління, фінан-
совій допомозі ДМС України та органів влади на 
місцях, щоразу поліпшуються умови прийому гро-
мадян у приміщеннях служби, які постійно онов-
люються, модернізуються та викликають приємні 
враження і відгуки мешканців області. Так, протя-
гом 2020 року Хмельницький РВ, Старокостянти-
нівський РВ, Старосинявський РС та Полонський 
РС відчинили свої двері для відвідувачів  в оновле-
них приміщеннях із сучасними меблями та техніч-
ним обладнанням.

Нещодавно новосілля відзначив колектив Дунає-
вецького РВ, який змінив свою адресу та відтепер 
надає послуги мешканцям району в новому примі-
щенні.  Незабаром чергове переселення до нового 
приміщення очікують працівники Чемеровецького 
РС. Проведення ремонтних робіт заплановано най-
ближчим часом у приміщенні Кам’янець-Поділь-
ського РВ УДМС області.

Проте важливо не лише вміти працювати, але й 
відпочивати. Цьогоріч приємні спогади залишили-
ся у працівників служби після колективного відпо-
чинку, під час якого міграційники підкорили  най-
вищу гірську вершину в Україні – гору Говерла та 
здійснили подорож до державного історико-куль-
турного заповідника – Меджибізької фортеці. 
Адже здоровий відпочинок – безумовна запорука 
досягнення нових професійних вершин! 

Управління ДМС
 у Хмельницькій області

Начальник УДМСУ у Хмельницькій області
О.М. Паньков
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Згідно з традицією, що склалася, 
щоп’ятниці харківські міграційники 
проводять онлайн-навчання для своїх 
колег.

Так, 23 липня працівники Головного 
управління ДМС України в Харків-
ській області провели онлайн-заняття:

• з працівниками територіальних під-
розділів Головного управління ДМС 

України в Харківській області з питан-
ня належного дотримання виконавчої 
дисципліни відносно стану виконання 
судових рішень, дотримання вимог За-
кону України «Про виконавче прова-
дження»;

• з представниками Центрів надан-
ня адміністративних послуг, відділу 
обслуговування громадян ДП «До-
кумент» і працівниками територіаль-
них підрозділів Головного управління 
ДМС України в Харківській області 
стосовно забезпечення дотримання 
вимог законодавства при здійсненні 
прийому документів уповноваженими 
суб’єктами для надання адміністра-
тивних послуг з оформлення паспорт-
них документів.

Набуття нових знань – це невіддільна 
частина роботи державного службов-
ця, тому ми завжди раді поділитися 
своїм досвідом із колегами!

ГУ ДМС 
у Харківській області

Головне свідчення того, що біоме-
тричні документи  зручні, надійні та 
безпечні – це ваша довіра. За 6 міся-
ців поточного року понад 60 тисяч за-
поріжан відвідали наші підрозділи та 
стали власниками документів з біоме-
тричними даними.   

Майже 35 тисяч оформили собі 
паспорти для виїзду за кордон та по-
над 28 тисяч – ID-картки. При цьому 
щомісяця спостерігається тенденція 
до збільшення кількості бажаючих 
отримати документи з чипом. Якщо 
на початку року закордонні паспорти 
оформили біля 4 тисяч жителів облас-
ті, то у червні вдвічі більше – 7978.

Обрати зручний день та час для до-
кументування можна самостійно, 

скориставшись електронною чергою 
за посиланням: https://dmsu.gov.ua/
services/online.html. Там же можна 
здійснити і онлайн-оплату за адміні-
стративну послугу.

Управління ДМС 
у Запорізькій області

Робочий тиждень у Центральному міжрегіональному управлінні ДМС у м. Києві 
та Київській області завершується на позитивній ноті. Приводом для цього став 
День бухгалтера, який відзначається в Україні 16 липня.

Сумлінних і досвідчених працівників Управління бухгалтерської служби, фінан-
сування та звітності ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області привітав заступник 
начальника відомства Дмитро Лемеш, який подякував за нелегку і відповідальну 
працю, за добросовісність та фаховість, що допомагають їм у виконанні щоденної 
роботи. 

Центральне міжрегіональне  управління ДМС у м. Києві  та Київській області

Інфографіка про кіль-
кість біометричних до-
кументів, оформлених у 
червні 2021 року порівня-
но з червнем 2020 року

Оформлено:
ID карток – більше на 

2513 (на 129 %).
Закордонних паспортів - 

більше на 994 ( на 42 %).
Загалом, з початку 2021 

року оформлено:
ID карток – 16378.
Закордонних паспортів 

– 16485.
Управління ДМС у Чернігівській області

Працівники міграційної служби Тер-
нопільської області взяли участь у 
навчанні за спеціальною короткостро-
ковою програмою підвищення квалі-
фікації на тему: «Державна політика 

у сфері надання адміністративних по-
слуг».

Навчання проводилось 22-23 липня 
2021 року Тернопільським регіональ-
ним центром підвищення кваліфікації 
в режимі реального часу за допомо-
гою платформи Zoom.

По завершенню навчання 50 держав-
них службовців пройшли тестування 
та отримали сертифікати про підви-
щення кваліфікації.

Навчання для працівників міграцій-
ної служби продовжуватимуться і на-
далі, адже це сприяє підвищенню рів-
ня фаховості державних службовців 
та ефективності роботи державного 
органу.

Управління ДМС
 у Тернопільській області

За підсумками першого 
півріччя працівниками мі-
граційної служби Закар-
паття за обґрунтованими 
зверненнями Управління 
патрульної поліції в об-
ласті винесено 112 дору-
чень про заборону в’їзду 
в Україну іноземних гро-
мадян, які порушили пра-
вила дорожнього руху та 
залишили нашу країну, 

не сплативши адміністра-
тивний штраф. За цим 
напрямком Закарпаття  є 
одним з лідерів та посідає 
третю сходинку в Україні.

Про продовження міжві-
домчої взаємодії мова 
йшла 7 липня, під час 
робочої зустрічі началь-
ника управління у спра-
вах іноземців та осіб без 
громадянства ГУ ДМС в 

області Василя Гусака та 
начальника відділу Андрія 
Шкірти з представниками 
патрульної поліції краю 
Емілією Савчук та Марі-
анною Бордаш.

Переважна більшість 
правопорушників – це 
іноземці, які працюють 
далекобійниками. Най-
більша сума несплачених 
штрафів однією особою 
становить майже 7 тисяч 
гривень. Заборона на в’їзд 
згідно з міграційним за-
конодавством становить 
3 роки. Переглянути рі-
шення можна тільки піс-
ля виконання іноземцем 
постанов про стягнення 
коштів на користь держа-
ви. З таким проханням до 
ГУ ДМС в області наразі 
звернувся 31 іноземець – 
порушник ПДР.

ГУ ДМС 
у Закарпатській області

Не сплатив штраф – отримав заборону на в’їзд Підвищення фахової підготовки працівників – важлива 
складова успішного розвитку ДМС

Пресконференцію на тему виконання 
Постанови № 317 від 24.03.2021 р. «Про 
деякі питання визнання особою без грома-
дянства» проведено в Управлінні ДМС у 
Чернівецькій області.

Т.в.о. начальника Управління Василь Па-
ращук озвучив інформацію про електро-
нні сервіси ДМС України, якими  можуть 
користуватися іноземці та особи без гро-
мадянства. Також він розповів про роботу 
інформаційних систем ДМС, які автома-
тизують та спрощують процес документу-
вання іноземців та осіб без громадянства.

Керівник міграційної служби області ви-
словив впевненість, що перша з початку 
пандемії зустріч буковинських міграцій-
ників з журналістами дозволить відновити 
системну співпрацю зі ЗМІ, краще інфор-
мувати буковинців про результати роботи 
УДМС та надавати роз’яснення щодо но-
вовведень міграційного законодавства.

Начальник відділу у справах іноземців 
та осіб без громадянства Едуард Дудкевич 
розповів про роботу підрозділу, зокрема 

про документування посвідками на по-
стійне та тимчасове проживання. Також 
він надав ґрунтовні роз’яснення щодо ви-
конання Постанови № 317 від 24.03.2021 
р. «Про деякі питання визнання особою 
без громадянства». Керівник структурного 
підрозділу УДМС зазначив, зокрема, що в 
Чернівецькій області активізовано роботу 
з документування апатридів, які впродовж 
десятків років проживали на території 
України без жодних документів, що по-
свідчують особу та підтверджують грома-
дянство. На практиці це означає, що певна 
кількість осіб довгий час була позбавлена 
громадянських прав та соціальних гаран-
тій, залишалася «невидимою» з юридич-
ної точки зору для держави та суспільства. 
Власне соціалізація таких людей, отри-
мання ними права на освіту, охорону здо-
ров’я, легальну роботу та гарантії соцзаз-
хисту і стала основною метою зазначеної 
урядової постанови, в рамках виконання 
якої процедуру документування на Буко-
вині вже проходять четверо осіб.

Заступник начальника відділу з проти-
дії нелегальній міграції, реадмісії та ви-
дворення Сергій Пісьменний надав жур-
налістам звіт про результати співпраці з 
правоохоронними органами з виявлення 
неврегульованих мігрантів за перше пів-
річчя 2021 року. Крім того, представник 
міграційної служби озвучив інформацію 
щодо порушень міграційного законо-
давства, яких припускаються громадяни 
України у стосунках з іноземцями й закли-
кав буковинців звертатися до підрозділів 
для отримання консультацій.

Управління ДМС
 у Чернівецькій області

Навчаймося онлайн разом!

Запоріжани активно оформлюють біометричні документи
Попит на біометричні документи в 

Чернігівській області зростає

У Чернівцях журналістам розповіли про 
документування апатридів

З професійним святом привітали бухгалтерів 
ДМС Київщини
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Юридичний дайджест

Відповідно до Порядку розпорядження майном, 
конфіскованим за рішенням суду і переданим ор-
ганам Державної виконавчої служби, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2002 року за № 985 (із змінами, внесе-
ними згідно з постановою КМУ № 1014 (1014-
2019-п) від 02.12.2019 р.) реалізація майна, 
конфіскованого за рішенням суду і переданого 
органам Державної виконавчої служби, здійсню-
ється в порядку, встановленому Законом України 
«Про виконавче провадження». 

Товарно-матеріальні цінності, які були в корис-
туванні та мають ступінь зносу понад 50%, мо-
жуть передаватися безоплатно закладам охорони 
здоров’я, освіти, соціального забезпечення насе-
лення, установам виконання покарань, слідчим 
ізоляторам та на благодійні цілі. Для визначен-
ня ступеня зносу державний виконавець залу-
чає експерта у порядку, встановленому Законом 
України «Про виконавче провадження».

Продукти харчування, за наявності супровідної 
документації, насамперед такі, що швидко псу-
ються, за умови проведення належної експертизи 
та з дотриманням термінів придатності до спо-
живання, можуть безоплатно передаватися за-
кладам охорони здоров’я, освіти, соціального за-
безпечення населення, військовим формуванням, 
установам виконання покарань, слідчим ізолято-
рам та на благодійні цілі. Продукти харчування, 
що не мають супровідної документації, визнані 
непридатними для вживання як їжа людям і є без-
печними в санітарно-епідемічному відношенні, 
згідно з відповідними рішеннями санітарно-е-
підеміологічної та ветеринарної служб можуть 
бути безоплатно передані на корм тваринам.

Мисливська вогнепальна, пневматична і холод-
на зброя, боєприпаси до зброї, а також засоби са-
мооборони, заряджені речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, реалізуються в установленому 
законодавством порядку. Спеціальні технічні за-
соби негласного отримання інформації переда-
ються Центральному управлінню Служби безпе-
ки України, підпорядкованим йому регіональним 
органам для подальшого зберігання, знищення 
або використання в інтересах державної безпеки.

Порядок розпорядження грошима, в тому числі 
іноземною валютою, цінними паперами, ювелір-
ними та іншими побутовими виробами із золо-
та, срібла, платини і металів платинової групи, з 
дорогоцінним камінням та перлами, а також ло-
мом і окремими частинами таких виробів, визна-
чається Національним банком за погодженням з 
Мінфіном, НКЦПФР, Фондом державного майна.

З метою забезпечення розпорядження конфіско-
ваним майном у способи, відмінні від реалізації, 
керівник органу Державної виконавчої служби 
утворює комісію, яка складається з представни-
ків відповідного органу Державної виконавчої 
служби, Державної податкової інспекції у райо-
ні, місті (крім м. Києва), районної у місті, об’єд-
наної та спеціалізованої Державної податкової 
інспекції Головного управління ДПС, а якщо 
майно вилучено митницею – представників від-
повідної митниці. До складу комісії можуть бути 
включені представники благодійних організацій. 
Головою комісії є керівник органу Державної ви-
конавчої служби. 

Рішення комісії приймаються простою більші-
стю голосів, підписуються присутніми на засі-
данні членами комісії та затверджуються керів-
ником відповідного органу Державної виконавчої 
служби. У разі коли голоси розділилися порівну, 
вирішальним є голос голови комісії.

Коли майно, в тому числі транспортні засоби, 
не реалізовано у порядку, встановленому За-
коном України «Про виконавче провадження», 
державний виконавець вносить на розгляд комі-
сії пропозицію щодо безоплатної передачі май-
на органам державної влади, закладам охорони 
здоров’я, освіти, соціального забезпечення, соці-
ального захисту, зокрема закладам, у яких вихо-
вуються діти-сироти та діти, позбавлені батьків-
ського піклування, дитячим будинкам сімейного 
типу, прийомним сім’ям, будинкам дитини при 
установах виконання покарань, установам вико-
нання покарань, слідчим ізоляторам, військовим 
формуванням, а також на благодійні цілі. У разі 
прийняття комісією рішення про можливість бе-
зоплатної передачі майна орган Державної вико-
навчої служби розміщує інформацію щодо цього 

майна на вебсайті з питань реалізації арештова-
ного державними виконавцями майна. У пові-
домленні зазначається інформація про оподатку-
вання операцій з безоплатної передачі майна, у 
тому числі підакцизних товарів, з посиланням на 
норми законодавства. Протягом місяця з момен-
ту розміщення повідомлення особи, яким надано 
право на безоплатне отримання майна, можуть 
звернутися до органу ДВС із заявою про отри-
мання майна.

 Конфіскована неякісна продукція, яка є не-
придатною для переробки, підлягає знищенню 
(утилізації). Знищення (утилізація) неякісної 
продукції, алкогольних напоїв, спирту етилово-
го, приладів для незаконного виготовлення спир-
ту етилового, алкогольних напоїв, виробничої, 
транспортної, споживчої тари (упаковки), етике-
ток, корків, засобів закупорки, тютюнових виро-
бів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, обладнання для промислового вироб-
ництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і 
фільтрів (товарна позиція 4813 згідно з УКТЗЕД 
(548а-18), крім товарної підкатегорії 4813 10 00 
00, фільтрів для промислового виробництва си-
гарет: фільтропаличок ацетатних (товарна підка-
тегорія 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (548а-18), 
марок акцизного  податку (у тому числі підро-
блених), обладнання для промислового вироб-
ництва спирту етилового, алкогольних напоїв ( 
у разі його не реалізації) здійснюється шляхом 
спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біо-
логічної або іншої обробки відповідно до вимог 
законодавства. Знищення проводиться на підпри-
ємствах, що відібрані міжрегіональним управ-
ліннями Мінюсту відповідно до Закону України 
«Про публічні закупівлі» (922-19). Знищення не-
великих за обсягом партій алкогольних напоїв, 
спирту етилового (не більше ніж 100 літрів) тю-
тюнових виробів  (не більше ніж 50 пачок) може 
проводитись комісією.

 Спеціалісти  відділу організації та 
контролю за виконанням рішень 

УЗПВР у Херсонській 
області Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

Законом регламентовано порядок проведення зе-
мельних торгів.

Серед іншого визначено, що порядок проведен-
ня земельних торгів, передбачений Земельним 
кодексом України, є обов’язковим у разі якщо на 
земельних торгах здійснюються:

- продаж земельних ділянок державної та кому-
нальної власності, передача їх у користування за 
рішенням Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, відповідних органів виконавчої влади, орга-
нів місцевого самоврядування;

 - продаж земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення всіх форм власності;

 - продаж земельних ділянок, прав емфітевзису, 
суперфіцію на них державним виконавцем, при-
ватним виконавцем під час виконання рішень, що 
підлягають примусовому виконанню в порядку, 
встановленому Законом «Про виконавче прова-
дження».

Продаж земельних ділянок, що перебувають у 
приватній власності, передача їх у користування, 
продаж прав емфітевзису, суперфіцію на них, крім 
випадку, визначеного пунктом «в» цієї частини, 
можуть здійснюватися на земельних торгах ви-
ключно з ініціативи власників земельних ділянок.

Передбачено, що земельні торги будуть прово-
дитись у формі електронного аукціону в режимі 
реального часу в мережі Інтернет, за результатами 
проведення якого укладається договір купівлі-про-
дажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної 
ділянки з переможцем земельних торгів, який за-
пропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що 
продається, або найвищу ціну за придбання прав 
емфітевзису, суперфіцію, або найвищий розмір 
орендної плати, зафіксовані під час проведення зе-
мельних торгів (цінову пропозицію).

Земельні торги будуть проводитись в електро-
нній торговій системі, що перебуває у державній 

власності.
Один лот складається виключно з однієї земель-

ної ділянки або прав на неї. Підготовка лотів до 
проведення земельних торгів включає:

- виготовлення та затвердження у встановленому 
законодавством порядку документації із земле-
устрою;

- державну реєстрацію земельної ділянки;
- державну реєстрацію речового права на земель-

ну ділянку; 
- отримання витягу про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки відповідно до Закону 
України «Про оцінку земель» у разі продажу на зе-
мельних торгах права оренди на неї;

- проведення експертної грошової оцінки земель-
ної ділянки відповідно до Закону України «Про 
оцінку земель», крім випадків проведення земель-
них торгів щодо набуття права оренди земельної 
ділянки;

- встановлення стартової ціни продажу земельної 
ділянки, яка щодо земель державної та комуналь-
ної власності не може бути нижчою за експертну 
грошову оцінку земельної ділянки;

- встановлення стартового розміру річної оренд-
ної плати, який щодо земель державної та кому-
нальної власності не може бути меншим, ніж 
розмір орендної плати, визначений Податковим 
кодексом України, а щодо земельних ділянок дер-
жавної та комунальної власності сільськогоспо-
дарського призначення сільськогосподарських 
угідь – не може бути меншим 7% їх нормативної 
грошової оцінки;

- встановлення стартової ціни продажу прав 
емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка 
щодо земель державної чи комунальної власно-
сті не може бути нижчою за вартість відповідного 
права, визначену шляхом проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок;

- визначення дати проведення земельних торгів.

Будь-який користувач мережі Інтернет має мож-
ливість спостерігати за ходом земельних торгів у 
режимі реального часу.

Реєстраційний внесок за лотом встановлюється у 
розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, визначе-
ної законом про Державний бюджет України на 1 
січня року, в якому оприлюднюється оголошення 
про проведення земельних торгів.

Гарантійний внесок становить 30% стартової 
ціни продажу земельної ділянки чи прав емфі-
тевзису, суперфіцію або 30% стартового розміру 
річної орендної плати, але не може бути більше 
2500 прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб законом про Державний бю-
джет України на 1 січня року, в якому проводяться 
земельні торги.

Реєстраційний та гарантійний внески сплачують-
ся особою, яка бажає взяти участь у земельних 
торгах, на відкриті у банку окремі рахунки опера-
тора електронного майданчика, з якого така особа 
бажає взяти участь у земельних торгах.

Спеціалісти  Управління державної реєстрації 
Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса)

Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам ДВС

6 липня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права 

користування ними через електронні аукціони»
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«Питання надзвичайної ваги»: високопосадовці МВС та Нацполіції обговорили 
проблеми безпеки журналістів в Одесі 

За останні п’ять років слідчі підрозділи 
поліції Одещини зареєстрували 93 прова-
дження у справах, пов’язаних із профе-
сійною діяльністю журналістів. Переду-
сім, це злочини, передбачені статтями 171 
(перешкоджання законній професійній 
діяльності журналістів), 345-1 (погроза 
або насильство щодо журналіста), 347-
1 (умисне знищення або пошкодження 
майна журналіста) та 348-1 (посягання на 
життя журналіста) Кримінального кодек-
су України. За результатами розслідуван-
ня 17 проваджень скеровано до суду.

Про це йшлося під час регіональних 
слухань з питань безпеки журналістів, які 
відбулися 9 липня в Головному управлін-
ні Національної поліції Одеської області 
за участі заступника Міністра внутрішніх 
справ України Антона Геращенка, голови 
Національної спілки журналістів Сергія 
Томіленка, т.в.о. начальника Головного 
управління Національної поліції в Одесь-
кій області Олександра Ганжі та началь-
ника Департаменту захисту інтересів 
суспільства і держави Нацполіції Євгена 
Макарова. 

Також були присутні журналісти, які 
зазнали атак під час виконання своїх про-
фесійних обов’язків: головні редактори 
видання «Ізбірком» та «Альтернатива.
орг» Валерій Болган та Роман Варша-
нідзе, шеф-редактор новин «7 каналу» 
Олександр Полуєв, журналіст видання 
«Думская.нет» Олена Балаба та інші. За-
галом участь у слуханнях взяли майже 50 
представників медіа Одеси та області – 
переважно ті, які зазнали нападів, а також 
представники національних та регіональ-
них ЗМІ, блогери, медіаексперти, право-
захисники.

Ще один крок у напрямку якісної взає-
модії зі ЗМІ

Це перші із запланованих публічних зві-
тів посадовців, які організовує на місцях 
Національна спілка журналістів спільно 
з Міністерством внутрішніх справ та На-
цполіцією України. Одеса обрана неви-
падково: при загально високому рівні фі-
зичної агресії проти журналістів в Україні 
Одеський регіон займає друге місце після 
Києва та столичної області в антирейтин-
гу «Індекс фізичної безпеки журналістів», 
який НСЖУ реалізує спільно з партнер-
ськими організаціями.

У зв’язку з цим заступник Міністра вну-
трішніх справ Антон Геращенко запропо-
нував оприлюднити вичерпний перелік 
кримінальних проваджень та інформацію 
про стан розслідування кожної справи, де 
фігурують постраждалі одеські журналіс-
ти.

«Я вважаю це одним з кроків у напрям-
ку якісної взаємодії із засобами масової 
інформації. Ми постійно працюємо над 
тим, щоб довіра до поліції зростала, а це 
неможливо без підтримки мас-медіа», – 
сказав він і підкреслив: зростання довіри 

до поліції неможливе без підтримки ЗМІ.
За словами заступника Міністра, наразі 

журналістську спільноту можна вважати 
«четвертою владою», яка формує думки 
багатьох людей. Водночас існують ре-
альні проблеми, пов’язані з професійною 
діяльністю журналістів. З одного боку, це 
недостатня толерантність до медіа з боку 
суспільства, а з іншого – контролювання 
ЗМІ тими чи іншими фінансовими група-
ми.

«В Україні права журналістів захищені 
законодавством, зокрема статтями 171 та 
345-1 Кримінального кодексу. Вони захи-
щаються на рівні з правами працівників 
правоохоронних органів. Сьогодні ми по-
чули не лише критику (а критика – це нор-
мально), а й добрі слова на адресу поліції. 
Після нашої зустрічі ми ще більш прискі-
пливо ставитимемося до безпеки журна-
лістів: і до словесних погроз на їхню ад-
ресу, і до фізичних. Ми працюватимемо 
надалі, щоб довіра до поліції зростала», 
– наголосив Антон Геращенко.

Він пообіцяв покарати кривдників голо-
вреда видання «Альтернатива.орг» Рома-
на Варшанідзе, які побили його восени 
минулого року під час зустрічі з кандида-
том на посаду голови місцевої ради в се-
лищі Великодолинському. Сам Варшанід-
зе вказує, що прізвища нападників давно 
відомі, однак один із них має покровите-
лів у високих кабінетах.    

Будь-яке беззаконня проти журналіс-
тів має бути покаране

Під час слухань журналісти нагадали 
про випадки нападів на колег, особливу 
увагу приділили нападам 19 лютого 2014 
року та вбивству Бориса Дерев’янка 11 
серпня 1997 року.

Присутня на слуханнях перша секретар 
Національної спілки журналістів України 
Ліна Кущ акцентувала увагу на тому, що 
українські журналісти виконують важ-
ливу суспільну місію, однак при цьому є 
дуже вразливими і незахищеними з точ-
ки зору безпеки. Вони зазнають не лише 
фізичних атак, а й віртуальних нападів 
та цькування в соціальних мережах. Ліна 
Кущ розповіла про те, яким чином можна 
захистити себе та поліпшити рівень фі-
зичної безпеки працівників медіа.

«Якщо ви отримуєте погрози, не треба 
чекати, поки вони здійсняться. Про це 
треба говорити. Це допоможе журналіс-
там бути більш захищеними і більш від-
критими, аби якісно виконувати свої про-
фесійні обов’язки», – сказала вона.

Втім, будь-яке беззаконня по відношен-
ню до медіаспільноти має бути покаране, 
незалежно від посад і титулів, зазначив 
начальник Департаменту захисту інтере-
сів суспільства і держави Нацполіції Єв-
ген Макаров. Він повідомив, що для більш 
плідної взаємодії та оперативного  обміну 
інформацією створено поштову скриньку 
для прямого діалогу з представниками 

мас-медіа. Усі повідомлення, які туди 
надходять, моментально опрацьовуються 
і направляються для реагування до відпо-
відних органів поліції.

Начальник слідчого управління Одесь-
кого главку Олександр Саламаха поінфор-
мував про стан розслідування проваджень 
за фактами кримінальних правопорушень 
у сфері професійної діяльності журналіс-
тів. Т.в.о начальника ГУ НП Олександр 
Ганжа запевнив, що поліція області ро-
бить все можливе, аби забезпечити безпе-
ку журналістів та ефективно розслідувати 
вчинені відносно них злочини.

«Ми завжди відкриті до конструктивно-
го діалогу з представниками засобів масо-
вої інформації й готові усіма передбаче-
ними законом засобами сприяти захисту 
їх професійної діяльності та відновленню 
прав і свобод у разі порушення», – під-
креслив він.     

Справа про напад гальмується в суді
Головний редактор видання «Ізбірком» 

Валерій Болган підмітив, що вперше за 
багато років у Одесі журналісти зустріча-
ються з керівниками правоохоронних ор-
ганів такого високого рангу, яким напряму 
можна поставити питання щодо захисту 
прав журналістів. 

Привертаючи увагу до гострих ситуацій 
протидії в роботі журналістів «Ізбірко-
му», він просить розібратися в проблемі, 
коли службовці Національної гвардії, які 
забезпечують охорону порядку в багатьох 
держустановах, не пропускають журна-
лістів до обласної ради та облдержадміні-
страції без представника прес-служби. 

До того ж, за його словами, останнім 
часом у поліції збільшилася кількість від-
мов на конкретні запити на публічну ін-
формацію. 

«Хотілося б також, щоб поліція більше 
розповідала і про позитивні  зрушення  в 
роботі, про які журналісти із задоволен-
ням розкажуть у своїх ЗМІ, – пропонує 
головред «Ізбіркому». – Також, думаю, 
доцільно, щоб у випадках, коли є об’єк-
тивні факти протиправних дій стосовно 
журналістів, поліція могла відкривати 
кримінальні провадження без заяв самих 
постраждалих журналістів. Корисним 
може бути проведення спільних консуль-
тацій і тренінгів журналістів та представ-
ників правоохоронних органів».  

Редактор інтернет-газети «Альтернати-
ва.орг» Роман Варшанідзе з Овідіополя  
від 2017 року неодноразово зазнавав по-
гроз, нападів, підпалу редакції.

Останній випадок стався 17 жовтня 2020 
року, коли разом з ним постраждав його 
колега – журналіст Андрій Хлопчик.  Ро-
ман Варшанідзе звернувся до Антона Ге-
ращенка з проханням допомогти знайти 
головного підозрюваного в нападі, який 
нині перебуває в Києві. 

«Слідчий провів велику роботу, але про-
цес гальмується в суді», – каже журналіст. 

При цьому Роман Варшанідзе зауважує: 
«У такій загрозливій ситуації нас під-
тримала Національна спілка журналістів 
України, а колеги підтримали матеріально 
– допомогли оплатити подачу апеляції на 
рішення Овідіопольського суду до апеля-
ційного суду». 

Шеф-редактор новин «7 каналу» Олек-
сандр Полуєв розповідає про напади на 
знімальну групу, інциденти з недопущен-
ням на сесії місцевих рад, які періодично 
ставалися від 2015 року і які й досі не роз-
слідувано. 

«Не хочу робити з журналіста недотор-
каний образ священної корови, але 

багаторічне розслідування інцидентів 
з нашою знімальною групою відділу роз-
слідувань, думається, завдає репутацій-
них втрат системі правоохоронних орга-
нів», – зауважив Олександр Полуєв. 

Він додав, що варто звернути увагу й 
на те, що правоохоронні органи могли б 
відкривати  провадження щодо оприлюд-
нених у ЗМІ порушень законодавства не 
тільки за заявами конкретних осіб, а й за 
матеріалами ЗМІ.

Виступи прокоментували Антон Гера-
щенко та Євгеній Макаров. Вони пора-
дили, як краще діяти і куди звертатися в 
кожному конкретному випадку, щоб ін-
циденти з нападами були розслідувані. У 
деяких ситуаціях Антон Геращенко запро-
понував потерпілим журналістам продов-
жити спілкування, щоб довести розсліду-
вання до логічного завершення. 

Високопосадовець висловився за те, 
щоб після цієї зустрічі на Одещині нала-
годився прямий контакт між журналіста-
ми і поліцейськими, а для цього, можливо, 
треба змінити механізм реагування. Він 
наголошує, що звернення журналістів до 
поліції мають стати в пріоритеті для право-
охоронців.

І тут же Антон Геращенко зауважив: «У 
жодній країні світу немає стовідсоткового 
розкриття злочинів. В Україні тим більше 
буде розкриватися злочинів, чим більше 
на вулицях наших міст буде встановлено 
відеокамер. Також потрібно підвищувати 
середню зарплату правоохоронців, яка на 
сьогодні є абсолютно незадовільною. Що-
дня поліцейські на своїй роботі ризику-
ють життям, а їхня зарплата, порівняно зі 
структурами НАБУ та ДБР, у рази менша. 
Цим викликаний відтік високопрофесійних 
кадрів з поліції, заміна яким не завжди зна-
ходиться».  

«У злочину не буває терміну давності» ¬ 
Лариса Бурчо

Лариса Бурчо, яка тривалий час працюва-
ла з легендарним редактором газети «Ве-
черняя Одесса» Борисом Дерев’янком, а 
потім багато років була головним редакто-
ром цього видання, написала книгу «Гніздо 
Борисове».

Сьогодні вона говорить про версії загибелі 
Бориса Дерев’янка. Зокрема його вбивство 
пов’язують з публікаціями про розкрадання 
Чорноморського пароплавства.

«Коли сталося вбивство, слідчі вилучили 
з редакції більше сорока гострих критич-
них публікації Бориса Федоровича з цієї 
проблеми, які могли стати приводом, щоб 
на редактора піднялася рука вбивці. Але, на 
жаль, слідство цим шляхом так і не пішло, 
все звалили на кілера, а про замовників на-
віть не йшлося. Колеги Бориса Дерев’янка 
так і не змогли довести замовність справи. 
Моя книга про Бориса Дерев’янка і «Вечер-
нюю Одессу» потрапила до рук генерала 
поліції, і він, перечитавши її, сказав, що 
можна повернутися до перегляду цієї спра-
ви і знайти справжніх замовників», – каже 
журналістка.

Нині Лариса Бурчо закликає: попри ве-
ликий термін, що сплив від часу вбивства, 
необхідно провести нове, неупереджене, 
добросовісне і професійне розслідування, 
щоб назвати імена тих, хто замовив смерть 
редактора Бориса Дерев’янка. Вона переда-
ла свої книжки Антонові Геращенку з наді-
єю, що й він зверне увагу на справу Бориса 
Дерев’янка.

Ефективність зусиль визначатиметь-
ся прецедентами вагомих покарань на-
падників на журналістів

Продовж. на стор. 13
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На часі

Під час перевірки праців-
никами Управління мігра-
ційного контролю, протидії 
нелегальній міграції та реад-
місії Центрального міжрегі-
онального управління ДМС 
у м. Києві та Київській 
області місць імовірного 
перебування неврегульова-
них мігрантів на одному з 
об’єктів будівництва у По-
дільському районі столиці 
було виявлено 10 громадян 
Республіки Узбекистан, які 
незаконно перебувають на 
території України.

Того ж дня під час відпра-
цювання території будівництва 

іншого житлового комплексу 
було виявлено ще 7 грома-
дян Алжиру, Марокко та 
Індії, які будучи студентами 
вищих навчальних закладів 
Києва, незаконно працюва-
ли без відповідних дозволів.

У результаті 17 порушни-
ків притягнуто до адміні-
стративної відповідальності 
за ч. 1 ст. 203 КУпАП «По-
рушення іноземцями та осо-
бами без громадянства пра-
вил перебування в Україні і 
транзитного проїзду через 
територію України», їм до-
ведеться сплатити штрафи. 
Щодо 4 іноземців прийнято 

рішення про примусове повер-
нення в країну походження, 
впродовж місяця вони ма-
ють покинути Україну. Ін-
формацію про порушення 
порядку працевлаштування 
іноземців передано до Дер-
жпраці, проводяться по-
дальші перевірки.

«Проаналізувавши мігра-
ційну ситуацію у Києві та 
області, ми намітили ряд 
заходів, які дозволяють 
системно протидіяти неле-
гальній міграції і здійсню-
вати належний контроль 
за виконанням рішень про 
примусове повернення. 
Окрема увага приділяєть-
ся перевіркам дотримання 
громадянами України та 
посадовими особами під-
приємств, установ і органі-
зацій незалежно від форм 
власності встановленого 
порядку працевлаштуван-
ня, прийняття на навчання, 
надання житла та реєстра-
ції іноземців та осіб без 
громадянства», – зазначив 
начальник ЦМУ ДМС у м. 
Києві та Київській області 
В’ячеслав Гузь.

ЦМУ ДМС 
у м. Києві

 та Київській області

10 неврегульованих мігрантів ви-
явили минулого тижня працівники 
УДМС у Чернівецькій області спіль-
но зі співробітниками ГУ НП у Чер-
нівецькій області та оперативно-роз-
шукового відділу Чернівецького 
прикордонного загону в рамках опе-
рації «Карпати-2021».

Зокрема виявлено:
• громадянина Республіки Азербай-

джан, який працював на одному з 
чернівецьких ринків без відповідних 
дозволів;

• трьох громадян Молдови, грома-
дян Данії, Казахстану та Гани, які 
перебували в Україні понад передба-
чений законодавством термін;

• трьох громадян Республіки Індія, 
які після завершення навчання не по-
кинули вчасно територію України.

Іноземців притягнуто до адміні-
стративної відповідальності за ч. 1 ст. 
203 КУпАП та оштрафовано, щодо 
9 прийнято рішення про примусо-
ве повернення до країн походження; 
застосовано санкції ст. 204 КУпАП 
до громадянина Азербайджану, який 

має дозвіл на проживання в Україні, 
однак надав своєму співвітчизнику 
роботу без легалізації.

Окрім того, за невжиття заходів до 
забезпечення своєчасної реєстрації 
іноземного гостя за ст. 205 КУпАП 
оштрафовано громадянина України.

Загалом порушників міграційного 
законодавства оштрафовано на 21,5 
тис. грн.

Управління ДМС
 у Чернівецькій області

Почат. на стор. 12
«Ці слухання є унікальними з огляду 

на те, що НСЖУ докладає зусилля, щоб 
заслухати посадовців високого рівня не 
лише у Києві, а й у регіонах. Це означає, 
що на найвищому рівні усвідомлюють 
важливість проблеми безпеки журналіс-
тів і йдуть назустріч нашим ініціативам. 
Адже в Україні, яка позиціонує себе як 
європейська держава, рівень фізичних 
атак на журналістів є неприпустимо ви-
соким. Це відбувається на фоні поміт-
ної суспільно-політичної поляризації і 
є вкрай небезпечним явищем. Водночас 
ефективність наших зусиль спільно з 
правоохоронцями в тому, що вона визна-
чатиметься не деклараціями та обіцян-
ками, а прецедентами вагомих покарань 
нападників на журналістів», – зазначив 
голова Національної спілки журналістів 
Сергій Томіленко.

Він наголосив, що у поточному році На-
ціональна спілка журналістів України ре-
алізує кампанію «Протидія безкарності 

проти журналістів в Україні» за підтримки 
Міністерства закордонних справ Німеччи-
ни. Одеська область посідає друге місце 
в Україні за кількістю нападів на жур-
налістів. Про це свідчать дані «Індексу 

фізичної безпеки журналістів» – щомі-
сячного моніторингу, який проводить 
Національна спілка журналістів України 
спільно з партнерськими організаціями.

НСЖУ готується провести 2 листопада 

в Києві загальнонаціональні слухання, в 
яких візьмуть участь представники ке-
рівництва МВС і Національної поліції. 

«Ми вийшли на контакт з генераль-
ним прокурором України, і вперше 
генеральна прокурор України дала до-
ручення щодо розслідування вбивства 
черкаського журналіста Вадима Кома-
рова, яке сталося в 2019 році, – розпо-
вів Сергій Томіленко. – Ми говоримо, 
що поліція повинна  захищати журна-
лістів, які найчастіше наражаються на 
небезпеку саме під час виконання про-
фесійних обов’язків, коли працюють в 
інтересах своєї аудиторії.  Але – під-
креслюю – всі розслідування злочинів 
проти журналістів мають вестися  не за 
рахунок звичайних громадян.  Сподіва-
юся, що нинішній захід в Одесі дасть 
добрий поштовх до тіснішої співпраці 
журналістів і правоохоронців. Завжди 
пам’ятаймо: журналісти важливі!».

Л. Кущ,
власкор газети

Міграційна служба та відділ міграційної 
поліції Херсонської області виявили на те-
риторії Олешківського району у селі Великі 
Копані іноземця, який не мав при собі доку-
ментів на посвідчення особи.

21 липня для ідентифікації та з’ясування 
обставин перебування на території нашої 
держави чоловіка було затримано та по-
міщено до Державної установи «Микола-
ївський пункт тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які не-
законно перебувають в Україні ДМС Укра-
їни» строком на 72 години відповідно до 
вимог Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

Як з’ясувалося пізніше – особа є громадя-
нином Республіки Азербайджан та знахо-
диться із порушенням строків перебування 
на території України відповідно до норм 
законодавства, а зокрема Закону України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства».
Наголошуємо, що відсутність у інозем-

ця оригіналів документів може призвести 
до затримання такого, з метою подальшої 
ідентифікації, встановлення його статусу 
та обставин щодо знаходження на території 
України.

Управління ДМС
 у Херсонській області

Громадянин Російської Феде-
рації прибув на територію Укра-
їни в 2009 році, проте за час 
свого перебування іноземець не 
звернувся до підрозділів ДМС 
Кіровоградщини для легалізації 
свого перебування. У визначе-
ний законодавством термін іно-
земець територію України не по-
кинув і продовжував незаконно 
перебувати в нашій державі, не 
маючи при цьому законних дже-
рел для існування.

Раніше одним із підрозділів 
УДМС у Кіровоградській об-
ласті громадянина Російської 
Федерації за порушення правил 

перебування на території Укра-
їни було притягнуто до адміні-
стративної відповідальності від-
повідно до частини 1 статті 203 
КУпАП та прийнято рішення про 
примусове повернення до країни 
походження.  Проте і після цього 
іноземець не залишив Україну.

Тож у липні 2021 року за по-
зовом УДМС у Кіровоградській 
області судом винесено рішен-
ня про примусове видворення 
зазначеного іноземця за межі 
України.

Наразі на виконання рішення 
суду працівники сектору орга-
нізації запобігання нелегальній 
міграції, реадмісії та видворен-
ня УДМС та відділу міграційної 
поліції Головного управління 
Національної поліції забезпечи-
ли поміщення громадянина РФ 
до Державної установи «Мико-
лаївський пункт тимчасового 
перебування іноземців та осіб 
без громадянства, які незаконно 
перебувають на території Укра-
їни» для подальшої реалізації 
примусового видворення.

Управління ДМС 
у Кіровоградській області

На Буковині в рамках операції 
«Карпати-2021» було виявлено 10 нелегалівІноземця-порушника примусово повернуто до 

країни походження

Нелегальна міграція

17 незаконних заробітчан з країн міграційного 
ризику виявили на будівництвах столиці

Громадянина Російської Федерації примусово 
видворять з Кіровоградщини
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Актуально

Чи справді трудові відносини вимагають такої кількості 
емоційної праці? Наскільки поширені практики самомоніто-
рингу стосовно вираження емоцій на робочому місці та са-
моуправління емоціями і підвищення рівня володіння такими 
навичками? Чи не є вимоги управління емоціями на робочому 
місці, які інституціоналізуються в деяких професіях, части-
ною нової експлуатації працівників і висуванням завищених 
вимог до виконуваної роботи та кваліфікації? Чи є реальним 
емоційне самовідчуження на роботі? Які використовуються 
стратегії подолання емоційного відчуження, стресу, вигорян-
ня на роботі і чому це часто покладається на самого праців-
ника? Чи розглядають самі працівники емоційне вигорання як 
особисту нездатність впоратися з роботою? 

Що може статися, коли від працівників вимагають інтен-
сивної емоційної праці? Які негативні наслідки «виробництва» 
емоцій (як частини вашого життя і доходу) година за годи-
ною, день за днем, місяць за місяцем, рік за роком?

Розглянемо аналогію з фізичною працею. Ті, хто піднімає 
важкі речі заради заробітку (наприклад будівельники, переві-
зники посилкової служби UPS (United Parcel Service)), отриму-
ють деякі фізичні вигоди: спалюють калорії, зміцнюють м’язи 
і підтримують гарну фізичну форму. Однак вони можуть от-
римувати травми, постійно або час від часу. Так само і пра-
цівники емоційної праці можуть накопичувати позитивні та 
негативні наслідки в результаті маніпуляції своїми емоціями, 
що постійно повторюється. Ці наслідки бувають як коротко-
часними, так і довгостроковими.

Потенційні негативні наслідки виконання емо-
ційної праці

Одним з потенційно шкідливих наслідків емоційного пра-
ці є вигоряння. Уявіть працівника, який повинен інтенсив-
но і постійно керувати своїми емоціями на робочому місці, 
де потрібні часті контакти з клієнтами. Після довгих і важ-
ких робочих змін (бортпровідник під час сезону відпусток, 
адміністратор популярного ресторану, куратор жертв на-
сильства або психічно хворих людей) він або вона можуть 
бути виснаженими до «бездушності». Такий працівник по-
вертається до сім’ї і вже не здатний або не бажає що-небудь 
відчувати. Змушуючи себе зображати емоційний дисплей 
життєрадісності або інші потрібні компанії емоції, він сти-
кається з «періодами емоційного змертвіння». Тут знову 
можна провести аналогію з фізичною працею, де праців-
ник вирушає з роботи, відчайдушно потребуючи відпочин-
ку для свого втомленого і ниючого тіла. Однак у випадку з 
емоційною працею «орган», що потребує відпочинку, – це 
здатність відчувати, яка є фундаментальною для підтримки 
відносин працівника на робочому місці і за його межами.

Другим негативним наслідком емоційної праці є амбіва-
лентність, або дезорієнтація. Хокшілд показала, що осо-
бливо ризикують ті працівники, які навчаються когнітивно-
му глибокому виконанню, тобто вмінню виробляти більш 
«щирі» емоційні переживання під час роботи. Стюардеси, 
наприклад, навчаються дивитися на пасажирів, котрі їх об-
ражають, як на таких, що просто «неправильно» чинять і 
розглядають їх, скоріше, як «гостей в своєму домі», аніж 
як незнайомців. Працівник роздрібної торгівлі цілеспрямо-
вано навчається думати і діяти на підставі девізу: «Клієнт 
завжди правий». В обох випадках працівники мають спра-
ву з внутрішнім конфліктом між своїм власним баченням 
ситуації і вимогами свого роботодавця: «Я так думаю, дію 
і відчуваю тому, що так хоче моя компанія або тому що це 
я сам такий і цього хочу?». Коли роботодавці втручаються 
не тільки в сферу зовнішнього управління емоціями, а й в 
більш глибокий емоційний світ, то працівники можуть бо-
ротися за визначення і узгодження відмінностей між «я як 
працівник» та своїм «справжнім я».

Подібним чином лікарі стикаються із завданням прими-
рення своїх ідентичностей до і після медичного вузу. У 
процесі соціалізації з дитинства більшість з нас привчаєть-
ся думати про певні частини тіла як про особливі або свя-
щенні. Проте під час навчання медицині студенти вчаться 
перевизначати людське тіло в наукових і механістичних 
спеціалізованих поняттях. Геніталії та інші частини тіла 
позначаються науковими термінами, підрозділяються на 
дрібні компоненти і розуміються тепер через їх внутріш-
ні функції і анатомічні зв’язки з іншими частинами тіла. 
Лікарі можуть використовувати наукове бачення для при-
душення небажаних емоцій на роботі – таких як відраза, 
занепокоєння. І навпаки: повертаючись додому, деякі сту-
денти стикаються з проблемою, оскільки продовжують 

дивитися на своїх романтичних партнерів так само, як 
вони звикли це робити на роботі.

Амбівалентність (або дезорієнтація), скоріше за все, є ре-
зультатом когнітивного глибокого виконання, проте нега-
тивні наслідки можуть проявитися і внаслідок поверхнево-
го виконання. Наприклад, деякі працівники можуть відчути 
себе нечесними, коли від них щодня вимагають підробного 
ентузіазму: «Ласкаво просимо в наш магазин! Велике спа-
сибі, що прийшли! Прекрасного дня!». Постійний обов’я-
зок задіяти поверхневе виконання може призвести їх до 
того, що вони стануть цинічними. Через якийсь час вони 
почнуть ставитися до свого заняття і навіть до самих себе 
більш негативно: «Ця робота – суцільне обдурювання, і 
мені платять за обман людей». Зрозуміло, що самооцінка 
людей та їх психічне здоров’я можуть постраждати, якщо 
вони будуть думати про себе як про брехливих і нещирих, 
що виконують аморальну або ганебну роботу.

Потенційні переваги виконання емоційної праці
У деяких випадках ручна праця приводить до поліпшен-

ня здоров’я, сили або вправності. Так само і працівники 
емоційної праці можуть розвинути здібності та навички, 
корисні на роботі й поза нею. Деякі індивідуальні «навички 
спілкування з людьми» поліпшуються, якщо навчитися ке-
рувати емоціями на роботі. Покращені навички поверхне-
вого і глибокого виконання сприяють підтримці відносин 
як з друзями, родичами, сусідами, викладачами, так і з 
клієнтами, колегами та роботодавцями. Наприклад, лікарі 
та медсестри іноді вважають за корисне задіяти науковий 
опис людського тіла, коли їхні родичі починають розмови 
про смерть або сексуальність (або, навпаки, уникають їх).

У принципі емоційна праця може бути корисною, оскіль-
ки створює більш приємну атмосферу на робочому місці. 
Якщо колеги активно розвивають у себе та інших позитив-
ні установки, то і вам буде легше зробити те ж саме. Уявіть 
офіціанта, якому потрібно зображати ентузіазм і радість 
перед клієнтами, наприклад навіть радісно виконувати піс-
ню «З днем народження» для випадкового клієнта. Напри-
кінці зміни працівник може відчути емоційне вигорання, у 
нього розвивається подвійне або навіть цинічне ставлення 
до того, що він робить. З іншого боку, працівник може під-
няти собі настрій і зарядитися енергією. Деякі працівники 
замість тихої зміни надають перевагу більш гучній та енер-
гійній, де вимагається поверхневе та глибоке виконання.

З одного боку, емоційна праця, так само як інші види 
роботи, може бути, безумовно, неприємною й такою, що 
пригнічує та відчужує. З іншого боку, емоційна праця, бу-
ває, винагороджує і наповнює життя змістом. Психологи, 
вчителі початкової школи, медсестри постійно та інтенсив-
но керують емоціями, що є органічною частиною їх робо-
ти. Однак наприкінці робочого дня, року або всієї кар’єри 
вони з гордістю згадують все те хороше, чого досягли на 
цій роботі. Поверхневе і глибоке виконання може привести 
до досягнення успішних результатів як самим працівни-
ком, так і іншими людьми. Уявіть собі зворотну ситуацію, 
коли психолог або медсестра відкрито говорять пацієнтам: 
«Ви дратуєте мене»; або вчителя, який постійно бурчить: 
«Ти – зіпсований хлопчисько, і я тебе не сильно люблю». 
Така емоційна розрядка може мати абсолютно негативні 
наслідки для обох сторін, незважаючи на короткочасний 
катарсис, якого може зазнати працівник. Які фактори спри-
яють полегшенню емоційної праці?

Емоційна праця може бути виснажливою і такою, що під-
риває здоров’я, або приносити задоволення і винагороду. 
Багато що залежить від поведінки клієнтів, які вступають 
в швидкоплинні стосунки з працівниками та часто бувають 
настільки вимогливими, наскільки самі цього захочуть. Од-
нак багато також залежить від якостей і зусиль працівни-
ків, роботодавців і характеристик самого роду занять. Які 
фактори обумовлюють позитивний або негативний досвід 

працівників емоційної праці, крім гендерної, расової і ста-
тусної нерівності? На це питання є безліч відповідей.

З огляду на природну схильність або в результаті вихо-
вання у людини розвиваються здібності в певних сферах 
діяльності. Екстраверту, порівняно з інтровертом, може 
легше даватися блискавичне або ретельне обслуговування 
столиків протягом довгої зміни. У когось краще виходить 
продавати будинки у вільній і радісній манері, але гірше 
– поверхневе і глибоке виконання, яке вимагається від 
військового інструктора зі стройової підготовки. Особли-
вості характеру працівника, незалежно від того, чи є вони 
вродженими чи набутими, можуть так чи інакше усклад-
нювати процес адаптації до професійного заняття і до ви-
конання потрібного в цьому випадку процесу управління 
емоціями.

Початкові схильності працівника тісно пов’язані з тим, 
наскільки сильно він відчуває свій особистий внесок в 
певну роботу або прихильність до неї. Іноді працівники 
вважають свою роботу тимчасовим способом звести кін-
ці з кінцями. Робота в ресторані швидкого обслуговування 
може розглядатися як спосіб закрити фінансову пробоїну 
під час навчання в школі або пошуку іншої роботи. В ін-
ших обставинах працівники характеризують свою роботу 
більш позитивно, оцінюючи її в діапазоні від «необхідного 
зла» до «вдалої можливості». Робота може розглядатися як 
важливий перехідний період або бути значною цінністю 
і метою сама по собі. Таким чином, ставлення до роботи 
може підвищити або знизити мотивацію працівника до 
виконання емоційної праці. Чим менше працівник цінує 
свою роботу, тим більше ймовірно, що управління емоці-
ями буде сприйматися ним як тягар.

Звичайно, наші думки про роботу не формуються ви-
падковим чином. У процесі соціалізації ми навчаємося 
надавати позитивні та негативні значення різним родам 
занять і професій. Професія пожежника, особливо після 
терористичної атаки 9/11, сприймається як героїчна. Ро-
бота тюремних охоронців та сміттярів вважається менш 
почесною, але їх служба не менш цінна. Відповідно, за-
ймаючись справою, що дуже цінується окремими людь-
ми і суспільством в цілому, має бути легше здійснювати 
управління емоціями. Навіть якщо оплата праці не дуже 
висока, людина може отримувати «моральну зарплату» 
за свою роботу. В обмін на емоційну працю можна от-
римати позитивні почуття і відчуття задоволення, які 
з’являються в результаті того, що працівник бачить себе 
турботливою та співчутливою людиною, яка допомагає 
нужденним. 

Деякі професії та роди занять містять більше підстав 
для відчуття себе «хорошим працівником». Адвокати 
жертв злочинів, лікарі, продавці та багато інших (хоча 
і по-різному) позитивно оцінюють свою роботу, що, в 
свою чергу, служить стимулом для емоційної праці. Та-
ким чином, чим більше робота сприяє підтримці іден-
тичності, що цінується, і досягненню моральних цілей, 
тим легшим (або принаймні терпимим на деякий час) 
стає здійснення поверхневого або глибокого виконання. 
Як викладачу університету мені було набагато легше 
здійснювати поверхневе і глибоке виконання навіть у 
важких ситуаціях (наприклад, в суперечках щодо оці-
нок), ніж коли я працював на виснажливій літній роботі, 
обслуговуючи покупців в магазині біля басейну. Я ба-
гато і особисто вклався в свою академічну кар’єру, моя 
професія високо цінується в суспільстві, і тому мені на-
багато легше повірити, що у мене все виходить добре. 
Статус покупців або клієнтів також впливає на ступінь 
складності емоційної праці. До студентів коледжу став-
ляться досить добре – їх хвалять за те, що вони про-
довжують освіту, прагнуть до поліпшення фінансових 
можливостей, стають корисними членами суспільства. 
Порівняйте їх з нізькостатусними людьми, такими як 
засуджені злочинці. Співробітникові виправної уста-
нови пропонують ставитися до ув’язнених ввічливо і 
з повагою, однак при роботі з людьми, яких вважають 
аморальними дикунами, цього стандарту дуже важко до-
тримуватися. Тюремним охоронцям може бути набагато 
важче здійснювати стратегії поверхневого і глибокого 
виконання, оскільки ув’язнених низько оцінюють якщо 
не самі працівники, то суспільство в цілому...

В. Унгурян,
кореспондент газети «Міграція»

Чи шкідлива емоційна праця?
Пропонуємо вашій увазі уривок з книги «Запрошення в соціологію емоцій» 
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Як схуднути правильно, щоб разом із 
кілограмами не втратити здоров’я? Ді-
єтолог Борис Скачко розповів, яку воду 
найчастіше обирають люди, котрі хоті-
ли би схуднути.

Неочищена вода
«Таку воду п’ють багато людей, і якщо 

вам дуже «пощастить», то з нею в орга-
нізм потраплять збудники холери, через 
що ви гарантовано втратите до 15 кг 
навіть не надлишкової ваги. Щоправда, 
разом зі здоров’ям. Якщо ж ви менш та-
ланистий і до вашого організму з водою 
потраплять збудники менш агресивних 
інфекцій, то зниження ваги може ста-
новити 4-6 кг на день, але здоров’я ви 
також втрачатимете. Тому робіть вибір 
для себе. Я не раджу пити неочищену 
воду ані для зниження ваги, ані для 
зміцнення здоров’я, тому що можна 
втратити або те або інше, або все ра-
зом», – говорить Борис Скачко.

Очищена вода
Мається на увазі вода, очищена не 

лише від збудників бактеріальних, ві-
русних, грибкових інфекцій, глистних, 
паразитарних інвазій, а також від еко-
токсинів, але не переочищена.

«Переочищена (дистильована) вода 
потрібна лише тоді, коли ви страждає-
те на ниркову недостатність, оскільки 
вона допоможе вам вивести додатко-
ву кількість утворених за ніч шлаків 
і токсинів. Із нею ви втратите частину 
тепла. Проте, на жаль, така вода не під-
готує вашу травну систему до наступ-
ного дня. Проте частковий результат 
ви отримаєте. Щоб одержати більше, 
слід враховувати, що ви хочете отрима-
ти після того, як прокинулись і випили 
воду. А саме: якщо ви прагнете займати-
ся спортом, то правильна відповідь для 
вас – це лужна вода, оскільки завдяки 
ній ви не лише знизите в’язкість крові, 
а й створите лужний резерв. Якщо ж ви 
хочете використати воду для того, аби 
правильно перекусити чи поснідати, 
тоді слід пити не лужну, а підкислену 
воду. Також ви можете пити воду з до-
даванням гелю алое вера, який чудово 
стимулює травну систему, підготує її до 
правильного сніданку, і ви повноцінно 
зможете перетравити білкову їжу, яка 
підігріватиме ваші обмінні процеси, 
зменшуватиме ваш біологічний вік і до-
помагатиме вам правильно знижувати 
вагу», – розповідає Борис Скачко.

Лікар стверджує, що можна додавати 
інші інгредієнти – сік цитрусових, ма-
лини тощо. Проте кожен сік має свій 

спектр призначень, показів та проти-
показів, і дієтолог не радить експери-
ментувати: якщо вам потрібно більше 
інформації, то проконсультуйтеся з лі-
карем.

Тала вода
Дієтолог кваліфікує її як достатньо 

простий спосіб отримати практично 
дистильовану воду, видаливши з неї 
різноманітні екологічні токсини, надли-
шок солей. Але Борис Скачко не радить 
пити багато такої води за наявності ни-
ркової недостатності.

«Інакше кажучи, якщо ви вже худнули 
й використовували для схуднення біл-
кові дієти, то в цьому разі дуже сильно 
порушується видільна функція нирок, і 
тала вода вам може допомогти», – гово-
рить він.

Структурована вода
Дієтолог пояснює, що в динаміці вона 

радше гальмуватиме обмінні процеси, 
бо в ній молекули пов’язані між собою. 
Сама ж вода потрапляє в кров не у ви-
гляді якоїсь структури, а через найдріб-
ніші пори, призначені для руху молекул 
води по одній.

«Для того, аби доставити цю воду в 
організм, треба зруйнувати дану струк-
туру. Ваш організм мусить попрацю-
вати над руйнуванням структурованої 
води, витративши частину енергії. Тут 
ви також отримуєте невеликий бонус 
для зниження води, але не для поліп-
шення обмінних процесів в організмі», 
– пояснює Борис Скачко.

Артезіанська вода
Дієтолог застерігає: хоча це найбільш 

екологічно чиста вода, але слід упевни-
тися, що труби, якими вона надходить із 
достатньо глибокої свердловини, «чисті 
та невинні» на предмет збудників бакте-
ріальних або грибкових інфекцій.

«Дуже часто у водогінній воді можна 
зустріти токсини мікроміцетів – це мі-
кроскопічні гриби, які живуть у водо-
гінних трубах, і їх дуже складно звідти 
видалити. Єдиний спосіб убезпечити 
свій організм від цих токсинів – філь-
трувати артезіанську воду. У такому 
разі у ваш організм потраплятиме тіль-
ки вода, і тоді вона зможе брати участь 
в обміні речовин і, головне, безпечним 
чином знижувати вашу вагу», – зазна-
чає дієтолог.

Він наголошує: зниження ваги не оз-
начає автоматичного покращання здо-
ров’я, і на це слід зважати, вирішуючи 
схуднути.

greenpost.ua

Щоденна прогулянка знижує ризик захво-
ріти 24-ма різними хворобами, у тому числі 
раком та всім спектром серцево-судинних 
захворювань. 

Звичайна прогулянка може принести ко-
ристь для фізичного, психічного і емоцій-
ного здоров’я.

Вісім корисних переваг, які можна от-
римати від щоденної прогулянки

1. Живете довше. Вчені виявили, що що-
денна ходьба пов’язана з меншим ризиком 
ранньої смерті. Багатьом хронічним захво-
рюванням можна запобігти, зміцнивши 
кровоносні судини та тренуючи серце під 
час прогулянки.

2. Зміцнюєте імунітет. Гуляючи, можна 
отримувати більше свіжого повітря та со-
нячного світла, а значить і вітаміну D, що 
принесе користь для імунітету. Доведено, 
що активні люди мають більше природних 
клітин-кілерів, які захищають їх від інфек-
цій.

3. Покращуєте пам’ять. Рух стимулює 
кровообіг, а значить – у мозок надходить 
більше кисню. Крім того, оскільки на сві-
жому повітрі ви поглинаєте більше кисню, 
що покращує пам’ять.

4. Боретеся зі стресом. Ходьба розслабляє 
м’язи, заспокоює нерви, знижує тиск, а та-
кож усуває стрес, що добре позначається на 
здоров’ї.

5. Худнете. Під час ходьби ви спалюєте ка-
лорії і при цьому не відчуваєте голоду, який 
часто виникає через великі навантаження.

6. Сприяєте травленню. Прогулянка акти-
візує м’язи живота, м’яко масажуються ор-
гани травлення. Це полегшує процес трав-
лення і допомагає боротися з переїданням.

7. Полегшуєте біль. Ходьба стимулює кро-
вообіг й зміцнює опорно-рухову систему, 
забезпечує рухливість суглобів. Так можна 
вберегтися від болю при русі. Регулярні 
прогулянки можуть протидіяти втраті м’я-
зової маси, і діють як захист від травм і хро-
нічного болю.

8. Виглядаєте молодше. Під час прогуля-
нок шкіра краще забезпечується киснем та 
швидше циркулює кров. У результаті об-
личчя набуває здорового кольору.
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Інгредієнти
• Перець болгарський (різних кольорів) – 500 

г;
• Помідори – 1 кг;
• Морква – 1 кг;
• Цибуля ріпчаста – 1 кг;
• Рослинна олія – 120 мл;
• Цукор – 130 г;
• Сіль – 1,5 ст. л.;
• Перець чорний мелений – 1 ч. л.;
• Оцет 9% – 60 мл.
Помідори потрібно помити, вирізати пло-

доніжки й нарізати на невеликі шматочки. 
Викласти їх у каструлю або казан з антипри-
гарним дном.

Цибулю очистити й нарізати півкільцями. 
Викласти цибулю до помідорів.

Болгарський перець очистити від насіння і 
нарізати кружечками або напівкружечками. 
Додати до решти інгредієнтів.

Очистити моркву та натерти на великій 
тертці. Викласти її в каструлю. Після цього 
слід додати спеції: сіль, перець чорний ме-
лений і цукор (за бажанням можна вкинути 
лавровий лист й улюблену суміш трав).

Добре перемішати сирі компоненти сала-
ту та влити до каструлі олію. Покласти її на 

повільний вогонь і варити салат упродовж 30 
хвилин, не помішуючи. Потім влити оцет і 
варити ще 10 хвилин.

Також слід простерилізувати банки зруч-
ним способом і викласти в них салат. Щільно 
закрутити, закупорити банки кришками й за-
лишити остигати під рушником або ковдрою 
на ніч. Після цього відправити салат на збері-
гання в прохолодне місце.

5dom.com.ua

 Наймолодший дует українських спортсменів: Олек-
сій Середа та Олег Сербін посіли шосте місце в син-
хронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді в 
Токіо. Про це повідомили в прес-службі Міністерства 
молоді та спорту України. За виступ українці набрали 
400,44 бала. 

24 липня 21-річна українська дзюдоїстка Дар’я 
Білодід завоювала першу в історії нагороду для 
України у жіночому дзюдо на Олімпіаді, здобувши 
бронзу. 

Українка Еліна Світоліна стала першою півфіна-
лісткою Олімпійських ігор в Японії, обігравши в 
чвертьфіналі Камілу Джорджі - 6:4, 6:4. Тенісистки 
провели на корті 1 годину і 33 хвилини.

Яку воду потрібно пити, щоб худнути 
максимально швидко й ефективно: 

поради дієтолога
Прогулюватися потрібно у будь-який час доби

Салат на зиму з перцю та помідорів

Спортивні новини
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МІГРАЦІЯ

Мудра відповідь мами на 
питання: кого з дітей вона 

любить найбільше Ця історія відбулася з однією сім’єю. Родина їхала у потязі – мати, тато та 
їхня п’ятнадцятирічна дочка. Дівчина сиділа та пильно роздивлялася, що від-
бувається у вікні. В одну мить вона дуже голосно закричала:

– Мамо, подивись, дерева рухаються!
Мама посміхнулася пасажирам, які їхали поряд та подивилася в той бік, куди 

показувала донечка.
Дівчина знову голосно сказала:
– Мамо, глянь на небо, там бігають хмаринки!
Молода жіночка, яка сиділа поруч, заговорила до 

мами дівчини:
– А чому б вам не показати донечку спеціалістам?
Мати з посмішкою відповіла:
– Ми щойно це зробили та їдемо додому. Моя дочка була незрячою від самого 

народження, їй цього дня зробили операцію й вона вперше побачила світ!
Мораль
Кожна людина має свою долю. Не слід засуджувати когось, поки не вивчиш 

його, бо поспішний висновок може виявитися хибним!

  «Скажіть, будь ласка, чи є велика зарплата 
служінням мамоні, якщо ці гроші розглядати 
як необхідні складові для досягнення добробу-
ту моєї сім’ї?».
    Відповідає священик Андрій Хромяк, канди-
дат богословських наук, викладач Волинської 
православної богословської академії.
   Наше земне життя – тимчасове і не є самоціл-
лю. Воно дано нам, щоб приготуватися до життя 
вічного. Остаточно загробна доля людини (чи 
бути в райських оселях, чи в місці мук) визна-
читься на Страшному суді: «Людина один раз 
вмирає, а потім суд» (Євр. 9:27). «Усі ми поста-
немо на суд Христовий» (Рим.14:10).
   До Суду людина проходить випробування. Од-
них Бог випробовує бідністю. Це нелегка доля. 
Від бідності потрібно не озлобитися, не заздри-
ти, не сумувати. І, звичайно, не пожадати чужо-
го. Бідний повинен з повною довірою до Бога 
прийняти свій життєвий жереб, уповати на Го-
спода і вірити у небесну нагороду.
   Інших Творець випробовує багатством. Це 

випробування ще важче, ніж перше. Чимало 
людей не витримують. Важливо, щоб багат-
ство не опанувало людиною, не підпорядкувало 

свідомість і серце. Багатий повинен розуміти, 
що це дав йому Бог, і дав не для того, щоб він 
тонув у розкошах, а мав можливість спастися, 
присвячуючи себе милосердю та благодійності.
Святі отці завжди говорили багачам: «Те, що ви 
маєте, вашим є тільки за вузькими людськими 
мірками. Насправді ж це Боже, і Господь дав 
вам великі можливості спастися, являючи жер-
товну любов». Усемогутній Господь спромож-
ний за короткий час усіх нагодувати й одягнути, 
але тому і допущено злидні в цьому світі, щоб 
багаті мали можливість спастися.
   Служить людина Богу чи мамоні, визначаєть-
ся не розмірами майна, а тільки станом серця. 
Багатій буває щедрим і вільним від пристрасті 
сріблолюбства, а незаможний може бути кори-
сливим. Заповідь жертовної благодійності звер-
нена до всіх. Євангельська вдова, що поклала 
у храмову скарбницю дві лепти, за свій подвиг 
отримала вищу нагороду – її похвалив Спаси-
тель.
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  У стосунках з чоловіками приходить розуміння 
одного простого правила – якщо ти вважаєш себе 
пішаком на шахівниці життя або конем, або навіть 
турою – то вже, вибач, і ставлення до тебе буде від-
повідним. Вихід один – ти Королева. Тут вже, як 
сказав один мужик, – бути чи не бути!
  Жінка сильніша за чоловіка. У нього є логіка, по-
няття, розум, розрахунок, домовленості. Зазвичай 
в його руках – її забезпечення та захист, турбота, 
увага до неї; він має силу, здоровий глузд; за його 
плечима історія всього цього світу, де всім керують 
чоловіки.
  Він, звичайно ж, Король. Однак він ходить по ша-
хівниці в межах однієї клітини, йому потрібні друзі, 
інші фігури, їх підтримка і лояльність, стратегія гри, 
її сенс, ціна перемоги, розрахунки наступного ходу, 
вивчення противника, оборона.
  А вона має лише одне – емоції та почуття: «що 
хочу, те і роблю» і цього їй достатньо.
  Жінка може включити в себе будь-яку космічну пе-
редачу і полетіти в будь-яке місце в цьому Всесвіті 
– як завгодно, куди завгодно, коли завгодно.
  Вона грає без правил. Цілковито! Їй не потрібно 
розмірковувати на тему, хто має рацію, а хто – ні; хто 
слабший, а хто – сильніший. Чому? Тому що вона 
жінка, вона Королева!
  Вона ходить на шахівниці як хоче, і куди хоче, і 
коли хоче. Їй не потрібен захист, тому що вона і є 
напад, сама в собі: на те, що їй огидно; на те, що їй 
не подобається; на те, що не відповідає Природі, яка 

є гармонією і рівновагою.
  Це чоловік звик грати за правилами: по незахище-
ним місцям не бити; перед тим як вдарити – попе-
реджати. А жінка грає без правил: вона що хоче, те 
й робить.
  У жіночому «Бійцівському клубі» немає правил. 
Вона Королева на шахівниці: їй байдуже, що кінь 
ходить буквою «г», вона ходить будь-якою фігурою 
і як хоче. Ось як захотіла, так і пішла. Хоч конем, 
хоч жирафом!
  Чоловік з цим не справляється. Він намагається 
домовлятися з жінкою: «Давай з тобою поговоримо 
нормально, по-людськи. Давай заспокоїмося, і при-
ймемо виважене рішення. Ми ж дорослі, розумні 
люди!».
  А жінка каже: «Так, так, так...», і продовжує робити 
все, що вона хоче. Їй не потрібні рішення, якщо є 
життя. Так вона влаштована.
  Не може жінка контролювати свої внутрішні ста-
ни, бо це не її королівська справа. Якщо вона почне 
їх контролювати, то перетвориться на мужика, з 
яким можна домовитися, вирішити питання, буду-
вати плани. У Короля, який ходить тільки на ту ша-

хову клітинку, що поруч з ним. Це міцно, надійно, 
але не для неї.
  Якщо вона підлаштується під чоловіка, то переста-
не бути Королевою – непередбачуваною і цікавою, 
тому що вб’є свою жіночу природу, спонтанність, 
творчість, неадекватність, чуттєвість, хаотичність. 
Чи стане турою, конем, пішаком. Їй це не потрібно. 
Вона хоче грати, і вигравати.
  Чи може чоловік взяти гру в свої руки? Він за сво-
єю природою відповідає за інформацію, за струк-
турування, жінка – за енергію, за життя, за рух. У 
жінці є бажання! Що таке «бажання»? Це просто 
хаос, це порожнеча, це незрозуміло що.
  Чоловік відповідає за те, щоб воно було правильно 
розпізнане, наповнене, реалізоване – жіноче бажан-
ня. Тоді він – справжній Король, який веде гру.
  Для цього він повинен вискочити з свого егоїзму, 
жадібного до всякої нікчемної нісенітниці, всього 
боїться, і обмеженого жадібністю і страхом. Під-
нятися над ним, і триматися в тому місці, де з’єд-
нуються їх серця, де він може почути її – Королеву 
. Її бажання, почуття, емоції, мрії; її відданість, її 
любов.
  Тоді вона довіриться йому, і зробить те ж саме. Роз-
пізнає його бажання, мрії і потреби, і знайде спосіб 
наповнити їх енергією життя, реалізувати їх. У чиїх 
руках тепер гра? В його? В її? Тепер вони зіграють 
цю партію разом, і виграють її.
Удачі вам, Королі та Королеви!

Ю. Орлова

ГОРОСКОП
на СЕРПЕНЬ 2021 року

Лев. Невтомна праця Левів заслуговує на 
відповідну винагороду. Час відпустки на-
став. Нагадайте своєму керівництву про це, 
а самі плануйте, куди ви хотіли б поїхати. 

Діва. У серпні Діва всі сили та турботу ви-
тратить на оточуючих. Вихідні приділяйте 
відпочинку, а не роботі. Більше спілкуйтесь 
з друзями. Вам конче потрібен відпочинок у 
тихому та спокійному місці.

Скорпіон. У серпні Скорпіонам варто на-
копичити свою енергію. Не витрачайте 
сили на дрібниці. Ви сповнені ентузіазму, 
пристрасті та впевненості в завтрашньому 
дні, а, отже, все задумане вами здійсниться. 

Стрілець. Стрілець достатньо комунікабельна 
та цілеспрямована людина. Проте бажано 
стабілізувати власне життя, щоб уникну-
ти неприємностей у майбутньому. Варто 
засісти за читання літератури; зайнятись 
самоосвітою, навчанням та підвищенням 
майстерності.

Козеріг. Серпень принесе Козерогам 
багато проблем. Проте не варто занадто 
перейматися з цього приводу. Краще 
заспокойтесь та поміркуйте, яким чином 
можна буде подолати усі негаразди. 

Водолій. Зірки радять Водолію бути більш 
стриманим та спокійно сприймати все, що 
відбувається навколо. Варто бути більш 
конкретним в своїх висловлюваннях.

Риби. Серпень обіцяє бути незабутнім. Для 
Риб настав чудовий час. Зірки рекоменду-
ють діяти згідно з чітким планом та не роз-
порошуватися на дріб’язки. Сумувати вам 
не доведеться, бо навколишній світ подарує 
незабутні враження.

Овен. Овен шукатиме чогось ново-
го та цікавого у житті. Перед ним 
відкриваються нові горизонти. Не варто 
приховувати власні таланти та здібності.

Телець. Тільцям не варто озиратися на 
своє оточення. Так ви зможете досягти 
кращих результатів. Навколишній світ 
відкриє для вас шлях до нових можли-
востей, тому будьте особливо уважни-
ми до найменших дрібниць.

Близнюки. Контроль емоцій необхідний 
Близнюкам як повітря. Заняття з йоги та 
фізичні навантаження допоможуть краще 
керувати ними.  

Рак.Різких змін та яскравих вражень у 
житті Рака не очікується. Ви рухатиме-
тесь по звичному маршруту. Масштабних 
проблем та катастроф не передбачається. 

Ваги.Терезам відкриються нові горизонти 
та можливості. Вам варто бути обережни-
ми при прийнятті рішень. Беріть ініціативу 
у власні руки і поступово досягайте своєї 
мети.

Ніколи не спішить судити людину, адже ви можете 
багато чого не знати про неї

Жінка сильніша за чоловіка. Цілком. У чому ж?

Важкий хрест багачів

Якось в однієї з мам запитали, кого вона зі 
своїх нащадків любить найсильніше.

Жінка дала таку відповідь: «Наймолодшо-
го люблю, поки він не стане дорослим. Того, 
хто хворіє – поки не одужає. Того, який по-
кинув рідну домівку, доти, поки не повер-
неться додому. Та всіх, поки я буду жити!».

Любіть своїх рідних та близьких!


