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Семінар-нарада за напрямом паспортної 
роботи

Наталія Миколаївна Науменко,
Директор Департаменту у справах 

біженців та іноземців ДМС Ураїни
З 26 липня 2018 року в Україні втретє 

розпочато проведення загальнодержав-
них профілактичних заходів з нагляду 
та контролю за виконанням законодав-
ства у міграційній сфері під умовною 

назвою «Мігрант», які спрямовані на 
посилення контролю за в’їздом в Укра-
їну, виїздом з України іноземців та осіб 
без громадянства, додержання ними 
правил перебування на території Укра-
їни та з метою запобігання і протидії 
нелегальній міграції та іншим порушен-
ням законодавства України в міграцій-
ній сфері, які об’єднують зусилля усіх 
правоохоронних органів: Національної 
поліції України, Державної прикордон-
ної служби України, Служби безпеки 
України та Державної міграційної служ-
би України.

Як засвідчив аналіз результатів прове-
дення попередніх аналогічних загально-
державних заходів і статистика ДМС та 
Держприкордонслужби, в Україні спо-
стерігається поступове зростання пото-
ків мігрантів з неврегульованим стату-
сом, що призводить до масиву проблем:

- посилення соціальної напруги в су-
спільстві;

- зростання злочинності;
Продов. на стор. 2

Андрій Сенченко
Збройна агресія Російської Федерації 

проти України, що триває вже п’ятий 
рік, спричиняє величезні втрати серед 
громадян нашої країни. Захищаючи 
Батьківщину, тисячі українських патрі-
отів поклали своє життя, десятки ти-
сяч отримали поранення, психологічні 

травми та каліцтва, понад два мільйони 
стали вимушеними переселенцями, за-
лишили свої домівки та розпочинають 
все спочатку на новому місці. Ця війна, 
яка досі не названа війною, торкнула-
ся чи не кожного з нас. В гостях у ре-
дакції газети «Міграція» український 
політик, громадський та державний 
діяч, вимушений переселенець з Криму 
Андрій Сенченко, який наразі очолює 
«Всеукраїнський рух «Сила права». 
Разом зі своєю командою пан Андрій 
воює з державою-агресором на юри-
дичному фронті.

– Пане Андрію, розкажіть коротко 
про «Силу права».

– «Сила права» – незалежна недержав-
на правозахисна громадська організа-
ція, заснована у 2015 році. Ми вже про-
тягом чотирьох років захищаємо права 
та інтереси громадян, які постраждали 
внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України і окупації РФ 
частини території нашої країни. 

Продов. на стор. 7

ДП «Документ»
Міграційна 

ситуація на 
Хмельниччині

Центри 
зайнятості – 

для людей!
«Чорне море» –

тріумфатор

28 липня 2018 року – 1030-річчя хрещення Київської Русі-України
Українська Церква має стати зіркою у «сузір`ї 
незалежних і рівних національних Церков» – 

Президент України

Посилення міжвідомчої взаємодії 
як ефективний інструмент протидії незаконній 

міграції

Воїни юридичного фронту: як захищатися від 
РФ та повертати свої землі

На базі Департаменту адмініструван-
ня реєстру ДП «Документ» відбувся на-
вчальний семінар-нарада.

Навчання мало на меті посприяти орга-
нізації злагодженої роботи фронт-офісів, 
котрими є ЦНАПи та «Паспортні серві-
си», та бек-офісів, якими є ДМС. 

Також обговорювалися актуальні пи-
тання оформлення біометричних доку-
ментів та їх видачі, повернення  помилково 

сплачених коштів.  
У семінарі-нараді взяв участь Голова 

ДМС Максим Соколюк, який наголосив 
на необхідності постійного підвищення 
якості надання адміністративних послуг, 
що надаються як в підрозділах Управлін-
ня, так і в підрозділах Центрів надання 
адміністративних послуг та ДП «Доку-
мент». 

dmsu.gov.ua

«Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності і самостій-
ності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він 
посилить права і свободи громадян… Особливо тих, котрі зараз перебува-
ють поза спілкуванням із вселенським православ’ям», – наголосив Глава 
держави на урочистостях з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-
України.

president.gov.ua
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Продовження, початок на стор. 1
- підвищення рівня терористичних 

загроз тощо.
Лібералізація ЄС візового режиму 

для громадян України та надання їм 
можливості подорожувати по Європі 
без необхідності оформлення віз збіль-
шила привабливість для незаконної мі-
грації іноземців та осіб без громадян-
ства в/через Україну.

Починаючи з кінця 2017 року і впро-
довж І півріччя 2018 року, відмічаєть-
ся значне зростання незаконних пере-
міщень мігрантів, їх непропуску через 
державний кордон та затримань (як на 
кордоні, так і всередині держави).

У порівнянні з І півріччям 2017 року 
на 22% збільшилася кількість неле-
гальних мігрантів, затриманих органа-
ми охорони державного кордону (1432 
проти 1117), у т. ч. на 28% за незакон-
ний перетин державного кордону (417 
проти 301).

На 46% більше (4806 проти 3293) 
виявлено нелегальних мігрантів тери-
торіальними органами і підрозділами 
міграційної служби.

Також затримано 472 нелегальних мі-
грантів у складі 102 груп.

Зазначена ситуація призводить до 
того, що не тільки в ЄС починають 
проявляти певну стурбованість мі-
граційною ситуацією в нашій країні, 
що саме по собі може впливати і на 
прийняття рішення щодо припинення 
безвізу для України, але й ми можемо 
констатувати, що незаконна міграція 
може суттєво вплинути на безпековий 
сектор держави.

Ураховуючи зазначене, керівництво 
МВС посилило контроль над організа-
цією роботи на зазначеному напрямко-
ві, надало окремі доручення профіль-
ним підрозділам ДМС, АДПС, НПУ в 
частині забезпечення належної взаємо-
дії з правоохоронними органами та від-
повідними органами виконавчої влади, 
посилення контролю за організацією 
роботи з питань протидії нелегальній 
міграції, розгляду заяв про звернення 
за захистом в Україні, законності доку-
ментування іноземців, спроможності 
розміщення як шукачів захисту, так і 
незаконних мігрантів.

Наразі ДМС вже ініційовано ряд 
конкретних кроків для удосконалення 
законодавства з міграційних питань, 
зокрема Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення поло-
жень судового захисту іноземців та 

осіб без громадянства та урегулюван-
ня окремих питань, пов’язаних з про-
тидією нелегальній міграції».

Цей Закон врегулював значні прога-
лини в організації роботи з незакон-
ними мігрантами: невідкладне затри-
мання та розгляд судами позовів про 
примусове видворення, поміщення не-
легалів до ПТПІ тощо.

Водночас слід констатувати необ-
хідність залучення ЦОВВ до протидії 
організаторам каналів нелегальної мі-
грації та врегулювання законодавчих 
прогалин й ін., зокрема:

1. Міністерство юстиції України в 
частині вирішення питання фіктивних 
шлюбів з громадянами України та ви-
знання батьківства українських дітей, 
встановлення факту проживання на 
території Української РСР на момент 
проголошення незалежності та до 
набрання чинності Законом України 
«Про громадянство України» тощо.

2. Міністерство освіти і науки в ча-
стині припинення та недопущення 
так званого «студентського» каналу 
нелегальної міграції, коли мігранти 
під приводом навчання в українських 
вузах в’їжджають в Україну, а до на-
вчальних закладів так і не потрапляють 
або зникають з поля зору відповідних 
деканатів цих вузів, ледь розпочавши 
навчання.

3. Міністерство закордонних справ 
в частині посилення контролю за 
оформленням віз, які дають право на 
в’їзд в Україну.

Слід також наголосити, що, почи-
наючи з 2016 року, спостерігається 
зростання кількості звернень із заява-
ми про визнання біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, ви-
хідців з країн СНД, які є членами ісла-
містських радикальних організацій та 
терористичних угрупувань (Ісламська 
Держава, Джейш-аль-Мухаджирін 
валь-Ансар, Імарат Кавказ, Аль-Ка-
їда), котрі обвинувачуються в участі 
в бойових діях на території Сирії та 
Іраку у складі заборонених військових 
формувань.

Вказані особи, перебуваючи у між-
народному розшуку, використовують 
процедуру надання міжнародного за-
хисту з метою уникнення повернення 
до країни походження, а їхнє перебу-
вання на території України може ста-
новити потенційну загрозу національ-
ній безпеці. 

Зокрема, проживаючи на території 
нашої держави, такі особи займають-
ся вербуванням іноземців та громадян 

України до лав терористичних органі-
зацій, розповсюдженням зброї та виго-
товленням фальшивих документів.

Проведення Чемпіонату світу з фут-
болу 2018 року також породило ризик 
незаконного потрапляння до України 
частини «вболівальників» з території 
Російської Федерації.

Крім того, кожного року, з початком 
відпускного сезону, традиційно збіль-
шується кількість іноземних туристів, 
які приїздять в Україну, особливо це 
стосується курортних регіонів. Від-
повідно, в цей період у даних місцях 
збільшується кількість різного роду 
злочинного елементу, злодіїв-гастро-
лерів, у тому числі з ближнього зару-
біжжя (злочинні авторитети, так звані 
«злодії в законі» тощо).

Усе вищезазначене впливає на мігра-
ційну і криміногенну ситуацію в ука-
заних регіонах зокрема, так і в державі 
в цілому.

Слід зазначити, що значну частину 
порушників міграційного законодав-
ства затримано та поміщено в пунктах 
тимчасового перебування з метою за-
безпечення подальшого примусового 
видворення. Зокрема, протягом 6 міся-
ців 2018 року в ПТПІ розміщено 438 
осіб. Станом на сьогодні там утриму-
ються 350 таких осіб. Протягом пер-
шого півріччя ц.р. видворено в приму-
совому порядку 211 таких осіб.

Наразі потребує окремої уваги роз-
ширення співпраці ДМС із підрозділа-
ми Національної поліції, у тому числі 
проведення на базі ПТПІ тактико-спе-
ціальних навчань з питань забезпечен-
ня безпеки, під час яких необхідне від-
працювання порядку практичних дій у 
таких ситуаціях: 

- групові протизаконні дії, що при-
зводять до суттєвого порушення робо-
ти ПТПІ;

- робота представників відповідних 
служб після отримання інформації сто-
совно можливого замінування ПТПІ;

- алгоритм дій працівників правоохо-
ронних органів, ДМС у разі масової 
непокори, пошкодження майна, загро-
зи захоплення заручників тощо.

Окремої уваги при цьому заслуговує 
питання забезпечення охорони та без-
пеки як розміщених осіб, так і праців-
ників ПТПІ.

З метою нормативного врегулювання 
зазначеного питання взаємодії ДМС, із 
залученням зацікавлених компетент-
них ЦОВВ, діяльність яких коорди-
нується Міністром внутрішніх справ, 
розробляється проект відповідного 

нормативно-правового акта.
З урахуванням викладеного, керів-

ництво МВС прийняло рішення щодо 
необхідності проведення загальнодер-
жавних цільових профілактичних за-
ходів з нагляду та контролю за вико-
нанням законодавства в міграційній 
сфері під умовною назвою «Мігрант». 
Відповідне доручення надіслане за 
належністю до компетентних ЦОВВ. 
Підготовчий етап заходів проводиться 
з 26 по 31 липня, практичний етап – з 
1 по 31 серпня.

Вперше планується залучити до уча-
сті в заходах:

- територіальні органи Держпраці, з 
метою якнайширшого охоплення пере-
вірками не тільки місць концентрації, 
перебування, проживання іноземних 
громадян, а й підприємств, організацій, 
установ, які використовують працю 
іноземців, закладів харчування націо-
нальних кухонь, будівельних майдан-
чиків тощо з тим, щоб не допустити 
фактів використання праці іноземних 
громадян без відповідних дозволів 
Центрів зайнятості, виявити порушни-
ків як з боку іноземців, які незаконно 
працюють, так і з боку роботодавців, 
що незаконно працевлаштували таких 
осіб, притягнути порушників до відпо-
відальності;

- підрозділи Національної гвардії 
України;

- підрозділи ДСНС. 
Розширення кола ЦООВ, залучених 

до проведення спільних профілактич-
них заходів, дозволить:

1) посилити правоохоронну складову 
під час проведення заходів;

2) збільшити кількість особово-
го складу для участі в заходах, що, у 
свою, чергу забезпечить більше охо-
плення як об’єктів перевірок, так і 
посилить профілактику нелегальної 
міграції та протидію злочинності в ці-
лому;

3) досягти більшої ефективності й 
результативності щодо виявлення по-
рушників міграційного законодавства, 
нелегальних мігрантів та інших пра-
вопорушників з числа іноземців та 
осіб без громадянства, у тому числі 
злочинних авторитетів, організаторів 
та пособників нелегальної міграції, 
притягнення їх до відповідальності 
тощо;

4) удосконалити міжвідомчу взаємо-
дію в тому, що стосується запобігання, 
протидії та припинення нелегальної 
міграції тощо.

         migraciya.com.ua

Як підрахувати реальну кількість 
українців, які вирішили мігрувати? Чи 
є підстави вважати, що масштаб мі-
грації досяг критичної межі для україн-
ської економіки? Які кроки може вжи-
ти держава  для того, щоб міграційні 
процеси у майбутньому не загрожували 
економічному зростанню?

Відповіді на вищенаведені питання 
експерти Центру економічної стратегії 
запропонували в аналітичній записці 
«Cкільки українців поїхало за кордон і 
що з цим робити державі».

Зараз Україна входить до першої де-
сятки країн-донорів міжнародних мі-
грантів у світі. За різними оцінками, 
кількість трудових мігрантів сягає 4 
млн осіб. При цьому, одночасно за ме-
жами країни може знаходитися близько 
2,6-2,7 млн осіб.

Чому 16% працездатного населення 
вирішує працювати за кордоном? Най-
більш потужний чинник – економічний, 
українці шукають вищої оплати праці. 
Міграційний потік зараз має маятнико-
вий, короткостроковий характер: біль-
шість трудових мігрантів заробляють 
гроші закордоном і воліють повернути-
ся назад в Україну.

Безперечно, анексія Криму та розгор-
тання військових дій на Донбасі також 
вплинули на міграцію українців. Ці 
обставини, поєднані зі спрощенням за-
конодавства у країнах Східної Європи, 
змінили структуру міграційних потоків. 
Хоча Росія все ще залишається одним 
із найпопулярніших міграційних на-
прямків, з 2014 року міграційний потік 
змінив напрямок з Росії до Польщі. За-
галом за 2014-2016 роки українці поча-

ли їздити у західному напрямку на 42% 
частіше, а кількість мігрантів, які офі-
ційно виїжджали на заробітки, зросла 
втричі.

Щоб зробити висновки, як міграція 
впливає на Україну, автори дослідження 
пропонують розібратися у її позитив-
них та негативних наслідках. Найпоміт-
нішим позитивним чинником зовніш-
ньої трудової міграції українців є те, що 
більшість зароблених за кордоном ко-
штів повертаються в Україну. Ці кошти 
підтримують курс національної валюти 
та фінансують споживання домогоспо-
дарств. До найбільш значущих негатив-
них чинників автори записки віднесли 
дисбаланси на ринку праці, підвищені 
очікування працівників щодо розмірів 
заробітної плати, можливе поглиблення 
нерівності в доходах між домогосподар-
ствами, неефективне використання дер-
жавних коштів на соціальний захист.

Автори підсумовують: Україні по-
трібно розробити ефективну політику 
у сфері міграції, щоб мати можливість 
зробити наслідки більш керованими. 

Розробка політики повинна базуватись 

на достовірних даних статистики. 
Отже першочерговим завданням дер-

жави має бути удосконалення бази 
знань про міграційні потоки, що вима-
гає міжвідомчої та міжрегіональної ко-
ординації зусиль.

Скільки українців поїхало за кордон і що державі з цим робити?
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У Державній міграційній службі України

Крім цього, прикордонники за-
тримали 175 незаконних мігран-
тів.

За 4 місяці, з початку прове-
дення операції «Кордон-2018», 
співробітниками Держприкор-
донслужби було виявлено понад 
1000 потенційних мігрантів та 
вилучено більше 1,05 мільйона 
пачок сигарет. Про це йдеться у 
повідомленні прес-служби ДПСУ.

Так, повідомляється про затри-
мання 175 незаконних мігрантів 
в період з квітня по липень 2018 
року.

«Не пропустили через держав-
ний кордон понад 1000 потенцій-
них нелегалів та виявили більше 
2000 порушників  державного 
кордону і прикордонного режи-
му», – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у ві-
домстві, за цей період ДПСУ вия-
вила та вилучила 400 л спирту, по-
над 1,05 мільйона пачок сигарет, 
біля 70 кг наркотичних засобів, 

майже 40 одиниць зброї і понад 
1000 одиниць боєприпасів, а та-
кож більше 80 кг бурштину.

Нагадаємо, раніше повідомля-
лося, що з початку проведення 
операції «Кордон-2018», з 24 квіт-
ня поточного року, було затрима-
но майже 1,6 тис. порушників.

Також повідомлялося, що при-
кордонники з початку року ви-
явили майже 700 розшукуваних 
Інтерполом осіб.

rbc.ua

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

Чергу на персоналізацію 
закордонних паспортів на 
Поліграфкомбінаті «Укра-
їна» повністю ліквідовано 
– документи видаються у 
встановлені законодавством 
строки – протягом 7 та 20 
робочих днів, в залежності 
від суми оплаченого адміні-
стративного збору. Про це 
розповів Голова Державної 
міграційної служби Украї-
ни Максим Соколюк під час 
брифінгу 26 липня.

Протягом останніх 2 ро-
ків у всіх областях Украї-
ни було суттєво збільшено 
потужності з оформлення 
паспортів:  у підрозділах 
міграційної служби кіль-
кість робочих станцій для 
оформлення біометрич-
них документів збільшено 

більш як у три рази, крім 
того – понад 80 центрів 
надання адміністративних 
послуг за сприяння мігра-
ційної служби розпочали 
прийом заяв громадян на 
оформлення ID-карток та 
закордонних паспортів.

На Поліграфкомбіна-
ті «Україна» у січні 2018 
року запроваджено додат-
кову лінію персоналізації 
документів, що дозволило 
більш ніж у два рази збіль-
шити кількість закордонних 
паспортів, які підприємство 
персоналізує щодоби.

Безпрецедентні заходи, 
яких було вжито після різ-
кого зростання попиту на 
закордонні паспорти, почи-
наючи від запровадження 
безвізового режиму ЄС для 

України, дозволяють сьо-
годні оформлювати щодня 
понад 20 тисяч закордон-
них паспортів та понад 5 
тисяч ID-карток. При цьо-
му, у населених пунктах, де 
місцева влада запровадила 
прийом заяв на оформлення 
біометричних документів 
у центрах надання адмін-
послуг (ЦНАП), черги на 
оформлення на сьогодніш-
ній день практично відсут-
ні. Загалом, починаючи з 
січня 2015 року, в Україні 
було оформлено близько 9,5 
млн біометричних паспор-
тів для виїзду за кордон, 
за якими українці можуть 
подорожувати до країн ЄС 
без віз. Після запроваджен-
ня безвізового режиму ЄС 
для України попит на закор-
донні паспорти зріс у кіль-
ка разів, що спричинило не 
лише черги на оформлення 
документів, але й чергу на 
персоналізацію паспор-
тів виробником – Полі-
графкомбінатом «Україна». 
Тоді траплялися затримки у 
видачі документів.

dmsu.gov.ua

В рамках проекту УВКБ ООН «Ініціа-
тива підвищення якості системи надан-
ня притулку в країнах Східної Європи 
та Південного Кавказу» в приміщенні 
ДМС відбувся спільний семінар Мігра-
ційної служби Королівства Швеція та 
ДМС України на тему: «Виключення в 
процедурі надання міжнародного захи-
сту».

Під час заходу представники Мігра-
ційної служби Королівства Швеція пре-
зентували працівникам ДМС досвід та 
найкращі практики Королівства  Шве-
ція в сфері надання притулку. Сторони 
обговорили питання проведення оцінки 

наявності підстав для виключення в 
процедурі визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту. 
Зокрема це робота та роль спеціалістів з 
виключення, документи, які регулюють 
зазначене питання, а також наслідки, які 
має виключення для держави та особи 
щодо якої прийнято таке рішення тощо.

Сторони високо оцінили спільну робо-
ту та погодилися продовжувати співпра-
цювати  з метою залучення європейсько-
го досвіду в сфері надання притулку для 
вирішення актуальних питань у сфері 
міграції.

dmsu.gov.ua

Про це, зокрема, йшлося на розши-
реній Колегії Управління Державної 
міграційної служби України в Київ-
ській області, яка відбулася 26 липня 
у місті Вишгороді за участю Голови 
ДМС України Максима Соколюка. 

Голова акцентував увагу присутніх 
на безумовному дотриманні вимог 
законодавства під час надання гро-
мадянам адміністративних послуг, 
наголосивши на забезпеченні суво-
рого дотримання законодавства при 
прийнятті рішень та неприпусти-
мості вимагання непередбачених 
законодавством документів.

Окрему увагу Максим Соколюк 
приділив питанням протидії коруп-
ції та зазначив, що Державна 

міграційна служба України за-
цікавлена в прозорому наданні по-
слуг населенню та унеможливленні 
існування корупційної складової. 

Також під час робочої зустрічі, у 
якій взяли участь начальник Управ-
ління ДМС України в Київській об-
ласті Олексій Пустовіт та керівники 
територіальних і структурних під-
розділів, було підсумовано резуль-
тати роботи Управління протягом 
першого півріччя 2018 року.

Зокрема, у звітний період праців-
ники територіальних підрозділів 
області оформили майже 30 тисяч 
паспортів громадянина України 
(ID-картка), понад 140 тисяч паспор-
тів громадянина України для виїзду 

за кордон та близько 900 посвідок на 
постійне проживання в Україні. 

Від іноземних громадян та осіб 
без громадянства було прийнято до 
розгляду біля 600 клопотань про 
отримання дозволу на імміграцію, 
понад 500 – на імміграцію, а також 
оформлено понад тисячу посвідок 
на тимчасове проживання.

Крім того, з початку року на те-
риторії Київської області виявили 
понад 300 нелегальних мігрантів. 
Щодо них було прийнято відпо-
відні рішення щодо примусового 
повернення в країни походження, 
примусового видворення, заборони 
в’їзду до України, призначення ад-
міністративної відповідальності або 
переміщення до пунктів тимчасово-
го перебування іноземців та осіб без 
громадянства.

Управління ДМС у Київській об-
ласті продовжує взаємодію з Цен-
трами надання адміністративних 
послуг в сфері паспортної роботи. 
Нещодавно до вже існуючих ЦНА-
Пів додався новий, який відкрився 
на базі Чабанівської селищної ради 
Києво-Святошинського району.

dmsu.gov.ua

Черг на персоналізацію документів більше немає 
– закордонні паспорти видають вчасно по всій 

Україні

Обмін досвідом по роботі з біженцями зі 
шведськими колегами

Надання громадянам адміністративних послуг повинно 
відбуватися швидко, зручно та зрозуміло

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

Начальника УДМС України  
в Житомирській області

Радька
Олександра Сергійовича 

Начальника УДМС України  
у Сумській області

Костєннікова
Дмитра Михайловича 

Директора департаменту інформатизації, 
телекомунікації та захисту інформації ДМС

Двойленка
Івана Володимировича

Генерального директора 
ДП «Документ»

Швачка
Володимира Анатолійовича  

З початку операції «Кордон-2018» 
виявлено понад 1000 потенційних 

мігрантів
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Начальник Управління міграційної 
служби Херсонщини Оксана Васи-
лівна Яковенко взяла участь у «пря-
мій телефонній лінії» редакції «Но-
вий День».

Тема спілкування з громадянами – 
оформлення паспортів громадянина 
України у вигляді ID-картки, грома-
дянина України для виїзду за кордон, 
посвідки на постійне та тимчасове 
проживання та інші питання, пов’я-
зані з діяльністю міграційної служ-
би.

Усі бажаючі мали можливість по-
ставити свої запитання керівнику за 
телефоном чи завчасно надіслати їх 
на поштову та електронну адресу ре-
дакції.

Найактуальнішими виявилися пи-
тання щодо оформлення біометрич-
них паспортів, їх вартості, термінів 
та пакету документів. Також грома-
дян цікавило, які ж послуги, що від-
носяться до компетенції ДМС, нада-
ють ЦНАПи Херсонської області.

Оксана Василівна із задоволення 
надала відповіді на поставлені запитання, 

роз’яснила права громадянина на от-
римання ним адміністративних послуг 
міграційної служби та необхідні дії в 
кожній індивідуальній ситуації.

Управління ДМС 
у Херсонській області

В УДМС України у Кіровоградській області 
відбулась нарада з питань, пов’язаних із нав-
чанням іноземців в Україні та дотриманням 
законодавства про правовий статус іноземців.  

До участі були запрошені представники 
Донецького національного медичного уні-
верситету, Льотної академії Національного 
авіаційного університету, Центрального наці-
онального технічного університету, представ-
ники Управління Служби безпеки України в 
області та Головного Управління Національ-
ної поліції в області. На даний час в універ-
ситетах Кіровоградщини навчається 1148 

іноземних студентів з 57 країн світу. Цього на-
вчального року очікується збільшення числа 
студентів-іноземців. Вже нині в УДМС Украї-
ни в Кіровоградській області почали підготов-
ку до роботи з іноземцями, які приїжджають 
здобувати освіту.

Начальник Управління ДМС в області Воло-
димир Гончаренко зупинився на нововведен-
нях щодо документування іноземців та осіб 
без громадянства посвідками у формі картки з 
безконтактним електронним носієм та змінам 
в Кодексі України про адміністративні право-
порушення, зокрема у частині посилені санк-
ції за адміністративні правопорушення.

Керівник міграційної служби області наго-
лосив на своєчасності надання представни-
ками вищих навчальних закладів до УДМС 
документів зарахованих на навчання інозем-
ців для оформлення їм посвідок на тимчасове 
проживання та вимозі щодо обов’язково ін-
формування про іноземців, які були відрахова-
ні з ВНЗ чи без поважних причин припинили 
навчання або зникли з місць проживання.

Управління ДМС 
у Кіровоградській області

Відбулася робоча зустріч по питаннях реєстрації та зняття з реєстрації інозем-
ців за участю працівників УДМС України в Рівненській області у Рівненському 
ЦНАПі.

Рекомендації з цього приводу надали начальник відділу у справах іноземців 
та осіб без громадянства УДМС Світлана Шевчук, начальник Рівненського МВ 
УДМС Людмила Петняк та завідувач сектору юридичного забезпечення УДМС 
Христина Ковалик.

Такі зустрічі вкотре проводяться фахівцями УДМС для покращення ефектив-
ності роботи у сфері надання адміністративних послуг ЦНАПами з реєстрації й 
зняття з реєстрації населення

Управління ДМС 
у Рівненській області

Відбулася розширена 
Колегія ГУ ДМС України 
в Донецькій області під 
головуванням начальни-
ка Головного управління 
Євгена Микитенка, за 
участі керівників терито-
ріальних та структурних 
підрозділів. Слід зазна-
чити, що для зручності 
під час роботі було орга-
нізовано відео-конферен-
цію. Таким чином участь 
у нараді змогли взяли всі 
керівники структурних 
та територіальних під-
розділів служби області.

Розпочалася Колегія із 
нагородження. Грамотою 
Міністерства внутрішніх 
справ України «За зразко-
ве виконання посадових 
обов’язків, особисту іні-
ціативу і самовідданість, 
високий професіоналізм» 
були нагороджені Ася 
Кашлакова та Дмитро 
Вакуленко, також наго-
роджені правами Голови 
ДМС України: Лариса 
Цуприк, Ірина Листопад, 
Олена Пономаренко, На-
таля Гордієнко, Олена 
Зубар, Світлана Мельни-
кова, Людмила Наумова, 
Олена Степаненко.

У вступному слові на-
чальник ГУ ДМС у До-
нецькій області Євген 
Микитенко проаналізу-
вав результати роботи 
територіальних та струк-
турних підрозділів у пер-
шому півріччі, вчергове 
наголосив підлеглим на 
необхідності безумов-
ного дотримання вимог 
законодавства та  стан-
дартних операційних 
процедур при наданні 
адміністративних послуг 
громадянам. 

Окремо зосередив увагу 
на рішеннях Колегії ДМС 
України, зокрема у части-
ні посилення контролю 
за якістю формування за-
яв-анкет та повноцінного 
проведення ідентифікації 
осіб. 

Надалі нарада супро-
воджувалась виступами 
керівників Головного 
управління, які детально 
зупинялись на питаннях 
практичного застосуван-
ня законодавства Укра-

їни в частині надання 
адміністративних по-
слуг населенню, а саме: 
оформлення паспорта 
громадянина України 
у вигляді ID-картки та 
паспорта громадянина 
України для виїзду за 
кордон. При цьому при-
ділено увагу повноті вне-
сення територіальними 
підрозділами інформації 
про недійсні паспорти 
громадянина України до 
інформаційної підсисте-
ми «Недійсні документи» 
ЄІАС УМП.

Особливу увагу було 
приділено питанню ро-
боти територіальних ор-
ганів щодо дотримання 
вимог законодавства під 
час здійснення прова-
дження за заявами та по-
даннями зі встановлення 
належності до громадян-
ства України, оформлен-
ня набуття громадянства 
України, прийняття до 
громадянства України, 
про втрату громадянства 
України та виконання 
прийнятих рішень з пи-
тань громадянства. Ок-
ремо учасники Колегії 
зупинились на проблем-
них питаннях реалізації 
законодавства про пра-
вовий статус іноземців 
та осіб без громадянства, 
про зміни в законодав-
стві щодо оформлення 
посвідок на постійне та 
тимчасове проживання в 
Україні іноземців та осіб 
без громадянства. 

Зазначили, що за звітній 
період збільшилися по-
казники по притягнен-
ню до адміністративної 
відповідальності та ви-
явленню нелегальних мі-
грантів.

Також на Колегії обго-
ворили стан розвитку ін-
формаційних технологій, 
зокрема підключення та 
організацію роботи те-
риторіальних підрозділів  
у  системі електронного 
документування «Мега-
поліс».

Учасники наради брали 
активну участь в обгово-
ренні важливих питань 
порядку денного засі-
дання та ухваленні рі-
шень, надавали слушні 
фахові пропозиції до них. 
Безперечно, прийняті 
під час роботи рішення 
сприятимуть подальшо-
му вдосконаленню діяль-
ності територіальних та 
структурних підрозділів 
ГУ ДМС України в До-
нецькій області за усіма 
напрямками роботи.

За підсумками проведе-
ної наради підготовлено 
рішення Колегії, в якому 
розроблено конкретні 
організаційні заходи  ГУ 
ДМС України в Доне-
цькій області та вказано 
прізвища керівників, до 
яких в подальшому мо-
жуть бути застосовані 
заходи дисциплінарного 
впливу.  

Головне управління ДМС 
у Донецькій області

З приємних подій розпо-
чалася службова нарада в 
УДМС у Чернівецькій об-
ласті – начальник Управ-
ління Віталій Вербицький 
вручив Подяки Голови 
ДМС України М.Ю. Со-
колюка найкращим пра-
цівникам Управління. «За 
сумлінне виконання служ-
бових обов’язків, високий 
професіоналізм, вагомий 
особистий внесок при ви-
конанні завдань у сферах 
міграції та у зв’язку з від-
значенням Дня державної 
служби» відзнаки удосто-
єні головний спеціаліст 
відділу з питань грома-
дянства, паспортизації та 
реєстрації Лілія Столяр та 
головний спеціаліст Чер-
нівецького міського відді-
лу Олександр Чепіль.

Також начальник Управ-
ління привітав колектив з 
отриманням Відзнаки та 

Почесної грамоти Кабі-
нету Міністрів України, 
яку йому вручив Міністр 
внутрішніх справ Ар-
сен Аваков. Віталій Вер-
бицький зазначив, що це 
нагорода для всіх буко-
винських міграційників, 
адже саме завдяки їх сум-
лінній праці та високому 
професіоналізму УДМС 
у Чернівецькій області у 

2017 році очолив рейтинг 
територіальних органів 
ДМС України за сукупни-
ми показниками діяльно-
сті. Керівник міграційної 
служби Буковини тепло 
привітав колег з високою 
нагородою та побажав по-
дальших успіхів у роботі.

Управління ДМС 
у Чернівецькій області

У Маріуполі підбили підсумки роботи за півріччя

Усі територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах з нагоди 22-ї річниці Конституції України

У Чернівцях вручили подяки Голови ДМС України  найкращим 
працівникам

Пряма лінія з керівником міграційної служби Херсонщини

У міграційній службі Кіровоградщини готуються до збільшення 
кількості іноземних студентів та документування їх по-новому

Фахівці Управління ДМС в Рівненській області провели робочу 
зустріч із працівниками ЦНАПу Рівного

Аналогічні Колегії відбулися у Житомирській, в Чернігів-
ській, в Одеській,  в Запорізькій, в Тернопільській   облас-
тях.
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У територіальних міграційних службах України

 Щороку, починаючи з 2014-го, 30 
липня світова спільнота відзначає 
Всесвітній день протидії торгівлі 
людьми, який був проголошений 
Генеральною Асамблеєю ООН у 
2013 році з метою підвищення ін-
формованості громадськості про 
цю глобальну проблему і привер-
нення уваги до тяжкого становища 
мільйонів жінок, чоловіків і дітей з 
усіх куточків світу, які стали жер-
твами торгівлі людьми, а також за-
охочення людей активно допома-
гати і протидіяти цьому злочину.

В Україні органи влади щорічно 
ідентифікують близько 200 грома-
дян, які стали жертвами торгівлі 
людьми. За інформацією міжна-
родних організацій, ця кількість 
значно більша і становить біля 
1000 осіб. Досить розповсюдже-
ною є торгівля людьми з метою 
примусової праці – біле рабство. 

Торгівля людьми є надзвичайно 
глобальною та прибутковою зло-
чинною індустрією в світі.  Отож 
напередодні Всесвітнього дня 
протидії торгівлі людьми у Черні-
гівській облдержадміністрації за 
«круглим столом» представники 
профільних служб на чолі з за-
ступником голови ОДА Наталією 
Романовою, об’єднаних територі-
альних громад, керівники струк-
турних підрозділів виконавчих 
комітетів сільських, селищних, 
міських рад обговорили організа-
цію та  механізм спільних заходів 
щодо протидії торгівлі людьми.

Міграційну службу Чернігів-
щини представляли  перший за-
ступник начальника Володимир 
Рудницький та начальник відділу 
у справах іноземців та осіб без 
громадянства Ганна Шаль.  «Курс 
державної політики у сфері про-
тидії торгівлі людьми вимагає на-
лагодження ефективної співпраці. 
Наше завдання – організація про-
тидії торгівлі людьми, ідентифі-
кація постраждалих, надання їм 

оперативної та всебічної допомо-
ги, інформування максимальної 
кількості людей про небезпеку», – 
зазначила Наталія Романова.

 У свою чергу, Володимир Руд-
ницький у своїй доповіді наголо-
сив: «Упродовж останніх років 
в області намітилась тенденція 
зростання кількості іноземців, які 
легалізуються на території Украї-
ни. Це, по-перше, через  шлюб. По 
друге, встановлення батьківства, 
як правило з громадянами України  
з малозабезпечених родин. 

Тому, аби не допустити ані пору-
шення законодавства, ані злочину 
проти людини, потрібно на почат-
ковому етапі, під час подання заяв 
на укладення шлюбу чи встанов-
лення батьківства, на рівні фахівця 
ОТГ проводити випереджувальні 
профілактичні заходи. Про наслід-
ки в обов’язковому порядку інфор-
мувати дільничного інспектора по-
ліції».

Звертаючись безпосередньо до 
представників  об’єднаних тери-
торіальних громад, як до фахівців 
органів реєстрації місця прожи-
вання, Володимир Олександрович 
наполегливо рекомендував  прово-
дити роз’яснювальну роботу серед 
громадян, які реєструють у своїх 

помешканнях  більш ніж трьох 
іноземців, стосовно наслідків та-
ких невиважених рішень.  

 Директор Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту облдержадміні-
страції Ніна Лемеш наголосила на 
важливості та необхідності про-
ведення з населенням громади ін-
формаційно-превентивної роботи 
щодо протидії торгівлі людьми.

Представники Служби у спра-
вах дітей облдержадміністрації 
та обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
акцентували на необхідності поси-
лення уваги за дотриманням прав 
дітей, зокрема щодо захисту від 
будь-якого насильства та експлуа-
тації.

 На завершення Наталія Романо-
ва закликала всіх учасників «круг-
лого столу» активізувати роботу 
з інформування громадян про іс-
нуючу проблему торгівлі людьми 
та про структури, які надають до-
помогу постраждалим особам, а 
також приєднатися до проведення 
заходів з відзначення Всесвітнього 
дня протидії торгівлі людьми, що 
відбудуться 30 липня.

Управління ДМС 
у Чернігівській області

У селі Агрономічне відкрито ЦНАП

У Житомирі відбулась міжвідомча нарада за участю міжнародних 
представників, на якій обговорювались питання протидії торгівлі 

людьми та трудовій і сексуальній експлуатації

В Одесі проведено практичний семінар: 
«Взаємодія Центру надання адміністративних 

послуг ОМР з ГУ ДМС України в Одеській 
області»

У Чернігові  обговорили організацію та  механізм проведення 
спільних заходів щодо протидії торгівлі людьми

У приміщенні Богунської ра-
йонної ради м. Житомира від-
булась міжвідомча нарада за 
участю представників Управ-
ління ДМС України в Жито-
мирській області, Головного 
управління Національної полі-
ції, швейцарської гуманітарної 
місії в Україні, депутатського 
корпусу Богунської районної 
ради, благодійної громадської 
організації «Авенір», пред-
ставників засобів масової ін-
формації, на якій обговорюва-
лись питання протидії торгівлі 
людьми, трудовій і сексуальній 
експлуатації.

Відкриваючи нараду, началь-
ник УДМС Олександр Радько 
зазначив, що торгівля людьми 
продовжує залишатися однією 
зі складних проблем, яка давно 
вийшла за межі окремих дер-
жав, набуває все більш органі-
зованих форм та посідає далеко 
не останнє місце у структурі 
міжнародної злочинності. 

Питання протидії торгівлі 
людьми, трудової та сексуаль-
ної експлуатації є не менш ак-
туальними і для України.

«Представники різних орга-
нів влади активно долучаються 
до інформаційного роз’яснен-
ня населенню області того, що 
стосується торгівлі людьми, 
а також виявленню осіб, які 
постраждали від рук шахраїв. 
Проте варто наголосити, що 
кількість людей, які постражда-
ли від работоргівлі, зменшуєть-
ся. Міграційна служба постій-
но працює в цьому напрямку, 
щоби удосконалювати безпе-
ку паспортних документів та 
зменшити можливість виготов-
лення підроблених документів 
для виїзду за кордон», – сказав 
Олександр Радько.

Президент міжнародної гума-
нітарної організації «Vivere», 
центральний офіс якої знахо-
диться в м. Лозанна (Швейца-
рія) Майк Хофман розповів, 

що дана організація піклується 
людьми, чиє життя знаходиться 
в небезпеці через неприйнятну 
дискримінацію і уже чотирнад-
цять років допомагає нашим 
співвітчизникам повернутися 
до України після «торгівельно-
го рабства» та надає підтримку 
потерпілим.

«За час своєї волонтерської 
діяльності наша міжнародна 
організація надала поміч та до-
помогла повернутися до країни 
громадянства 1542 потерпілим, 
з них близько двохсот є укра-
їнцями. Ми дуже тісно співп-
рацюємо у даному напрямку 
із благодійною громадською 
організацією «Авенір», якої не 
варто боятися, і до якої потріб-
но звернутися, подати скаргу, 
й розповісти про свою пробле-
му», – сказав Майк Хофман.

Начальник відділу боротьби 
зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми Головного 
управління Нацполіції у Жи-
томирський області Вадим Са-
довський розповів про роботу 
працівників підпорядковано-
го підрозділу у даній сфері та 
роз’яснив, на що слід звернути 
увагу людям, які виїжджають за 
кордон на заробітки, аби не ста-
ти жертвою торгівлі.

Після завершення засідання 
учасники наради відповіли на 
численні запитання представ-
ників мас-медіа.

Управління ДМС 
у Житомирській області

У с. Агрономічне Вінницького 
району відкрито новий Центр на-
дання адміністративних  послуг.

Перший заступник голови ОДА 
Андрій Гижко відвідав с. Агро-
номічне Вінницького району з 
робочим візитом та взяв участь 
у відкритті ЦНАПу виконавчого 
комітету Агрономічної сільської 
ради.

Новостворений ЦНАП у с. Агро-
номічному надаватиме 37 видів 
адміністративних послуг щодо за-
безпечення прав населення в соці-
альній сфері, паспортній системі, 
реєстрації бізнесу, реєстрації май-
на, земельних відносин, пенсій-
ного забезпечення тощо. Загалом 
ЦНАПом вже укладено угоди про 
співпрацю з УДМС області, Управ-
лінням Пенсійного фонду, Управ-
лінням праці та соціального захи-
сту, районним центром зайнятості.

Так, у Центрі надання адміністра-
тивних послуг, який раніше пра-
цював у тестовому режимі, можна 
отримати консультації від праців-
ників зазначених установ.

Із найкращими побажаннями до 
жителів територіальної громади 
та гостей з нагоди відкриття 
Центру надання адміністративних 
послуг також звернувся начальник 
Управління ДМС у Вінницькій 
області Борис Наливайко, адже 
Центр буде надавати послуги 
з оформлення ІD-карток та 
паспортів громадян України для 

виїзду  за  кордон. Міграційна 
служба із свого боку докладає 
максимум зусиль для покращення 
надання адміністративних послуг 
громадянам.

Звертаючись до присутніх з ві-
тальним словом, Андрій Гижко 
зазначив: «На сьогодні в державі 
відбувається ряд важливих ре-
форм, підтриманих Президентом 
та Урядом. Напевно ключовою 
реформою, яка увійде в історію на-
шої держави, є реформа децентра-
лізації, яскравий приклад якої ми 
бачимо у вашій громаді».                 

Присутніх також привітали: за-
ступник вінницького міського го-
лови Сергій Матусяк; голова Ві-
нницької РДА Михайло Демченко, 
голова Вінницької районної ради 
Сергій Сітарський, голова сіль-
ської ради с. Агрономічне Олег 
Шулікін, депутати обласної ради 
та інші.     

У Центрі створено 5 робочих 
місць при виконавчому комітеті 
Агрономічної сільради. Також у 
приміщенні ЦНАПу встановлено 
термінал та банкомат «ПриватБан-
ку».

Як запевнили очільники області, 
наразі заплановано відкриття ще 
чотирьох центрів надання адміні-
стративних послуг в об’єднаних 
територіальних громадах Віннич-
чини.    

Управління ДМС 
у Вінницькій області

Міграційна служба в Одеській 
області провела  практичний се-
мінар на тему: «Взаємодія Цен-
тру надання адміністративних 
послуг ОМР з ГУ ДМС України 
в Одеській області».

Під час семінару обговорюва-
лись питання дотримання вимог 
стандартних операційних про-
цедур при прийнятті документів 
для оформлення паспорта гро-
мадянина України та паспорта 
громадянина України для виїз-
ду за кордон. Також обговорю-
вались особливості прийняття 
та оформлення вищезазначених 
документів громадянам, які от-
римували паспорти на тимчасо-
во окупованій території АРК та 
в  населених пунктах, де органи 
державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження.

Керівники проаналізували за-
уваження  працівників ЦНАПу 
та територіальних підрозділів 
ГУ ДМС України в Одеській 
області щодо термінів прийо-
му-передачі документів для 
оформлення паспортів, а також 
щодо передання виготовлених 
документів до Центрів надання 
адміністративних послуг.

Начальник ГУ ДМС України в 
Одеській області Олена Погреб-
няк та директор Департаменту 
НАП ОМР Євгенія Абрамова 
домовились,  що такі зустрічі 
будуть проводитись частіше, 
для того, щоб покращити співп-
рацю між ЦНАПом та ГУ ДМС 
України в Одеській області.

Управління ДМС 
в Одеській області
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Місто Хмельницький – адміністратив-
ний, економічний і культурний центр 
Хмельницької області, що належить до 
великих міст із  площею 20.6 тис. кв. км.

На географічній мапі України область 
розташована на південному заході Схід-
ноєвропейської рівнини в зонах лісосте-
пу і мішаних лісів та межує із п’ятьма об-
ластями: Вінницькою, Тернопільською, 
Рівненською, Житомирською та Черні-
вецькою.

Хмельниччина  має майже 600-річну іс-
торію і веде свій родовід від невеличкого 
поселення Плоскирів, або Плоскирівці. 
Дата заснування міста не відома, а от що 
стосується першої згадки, то достовір-
но можна стверджувати про існування 
Плоскирова (Плоскировець) вже у пер-
шій половині XV ст.

Отже Плоскирів (Плоскирівці) виник 
серед грузьких заплав біля місця впа-
діння річки Плоскої до Південного Бугу 
(тоді річка мала назву Бог). Саме таким 
місцем розташування й пояснюється пер-
ша назва міста.

Після повоєнної відбудови народного 
господарства й налагодження мирного 
життя із 1950-х років починається роз-
будова фактично нового міста, яке 16 
січня 1954 року було перейменоване у 
Хмельницький. Завдяки розвиткові інду-
стріально-будівельної, харчової, легкової 
та важкої промисловості Хмельницький 
стає великим промисловим центром 
України. Значною подією, яка відображає 
військову сторінку історії міста, стало 
заснування у 1970 році Хмельницького 
вищого артилерійського командного учи-
лища, на базі якого у 1990-х  рр. створено 
єдину у державі Національну академію 
прикордонних військ України.

Пишається Хмельницький й своїми 
видатними земляками, що увійшли в 

історію як видатні діячі української куль-
тури, академіки, лікарі, письменники, 
котрі крок за кроком піднімали рівень на-
шої культури до всесвітньовідомої.

Не залишилась осторонь й природна 
краса Хмельниччини, яка збереглася у 
історико-архітектурних заповідниках, 
таких як  «Меджибіж», «Самчики», «По-
дільські Товтри», «Кам’янець», а велика 
кількість річок, які протікають по області 
та омивають береги  багатьох міст та сіл, 
підкреслюють колорит навколишнього  
середовища. Не залишається осторонь 
Кам’янець-Подільська «Стара Фортеця», 
яка величчю своїх башт щороку при-
ваблює тисячі туристів та є складовою 
частиною Національного історико-ар-
хітектурного заповідника «Кам’янець», 
який відноситься до «Семи чудес Укра-
їни».

Управління ДМС України в Хмельниць-
кій області є територіальним органом 
центрального органу виконавчої влади, 
приміщення якого знаходяться за адре-
сами: вул. Миколи Мазура, 4 та Грушев-
ського, 87. 

Станом на сьогодні в області створе-
но сталий колектив професіоналів, який 
успішно впроваджує єдину державну 
міграційну політику в умовах євроін-
теграційного руху України та сучасних 
міграційних викликів. Загалом в облас-
ному апараті працюють 55 осіб,  тоді як 
94 особи здійснюють свої функціональні 
обов’язки у 21-му територіальному під-
розділі Управління, які укомплектовані 
45 автоматизованими робочими місця-
ми. За їхньою допомогою відомості про 
оформлення біометричних документів 
вносяться до Єдиного державного демо-
графічного реєстру.

Одним із пріоритетних напрямків ді-
яльності міграційної служби є якісне 

надання адміністративних послуг грома-
дянам. Так, протягом 2017 року працівни-
ками міграційної служби області оформ-
лено та видано майже 43 тис. паспортів 
громадянина України у вигляді ID-картки 
та біля 150 тис. закордонних паспортів, 
що дало змогу поповнити місцеві та дер-
жавні бюджети на 79 млн гривень, тоді як 
за I півріччя 2018 року оформлено та ви-
дано майже 81 тис. закордонних паспор-
тів та біля 23 тис. паспортів громадянина 
України нового зразка.

Не залишаються поза увагою питання 
міграційних процесів як в країні, так і  
в області, що зумовлено економічними, 
політичними, етнічними та релігійними 
чинниками, які завжди відігравали знач-
ну роль у суспільному житті, відобра-
жаючи таким чином стан соціального та 
економічного розвитку країни. Протягом 
2017 року працівниками сектору по робо-
ті з Єдиним державним демографічним 
реєстром відділу з питань громадянства, 
паспортизації та реєстрації було оформ-
лено 202 справи на виїзд на постійне 
місце проживання за кордон. Переважна 
більшість осіб виїхала до таких країн, як: 
США, Ізраїль, Німеччина, Польща та Ро-
сійська Федерація.

Як відомо, одним із важливих напрям-
ків реформування ДМС України є по-
силення спроможності нашої держави 
щодо протидії нелегальній міграції. Зав-
дяки налагодженій співпраці працівни-
ків міграційної служби із працівниками 
правоохоронних органів області, зокрема 
УСБУ, ВБЗПТЛ, ГУ НП, Управлінням 
патрульної поліції м. Хмельницького та 
Національної академії Державної при-
кордонної служби ім. Б. Хмельницького, 
на території області на постійній основі 
здійснюються міжвідомчі профілактичні 

заходи, операції та відпрацювання, під 
час яких перевіряються місця можливого 
перебування незаконних мігрантів.

Працівниками сектору організації за-
побігання нелегальній міграції, реадмісії 
та видворення УДМС було виявлено 234 
нелегальних мігрантів, прийнято 225 
рішень про примусове повернення та 9 
рішень про примусове видворення, а та-
кож прийнято  32 рішення про заборону 
в’їзду на територію України строком від 
5 до 8 років. До адміністративної відпові-
дальності за ст. 203 КУпАП «Порушення 
іноземцями та особами без громадянства 
правил перебування в Україні і транзит-
ного проїзду через територію України» 
притягнено 500 порушників міграційно-
го законодавства, за ст. 205 КУпАП «Не 
вжиття заходів щодо забезпечення своє-
часної реєстрації іноземців та осіб без 
громадянства» притягнено 38 осіб, за ст. 
204 КУпАП «Порушення порядку пра-
цевлаштування, прийняття на навчання, 
надання житла, реєстрації іноземців та 
осіб без громадянства та оформлення для 
них документів» – 5 осіб. Відносно 13 
осіб прийнято рішення щодо скорочення 
терміну перебування в Україні.

Працівниками відділу у справах інозем-
ців та осіб без громадянства Управління  
на протязі минулого року було оформле-
но та видано 494 дозволи на імміграцію в 
Україну, з них 44 надано в межах квоти. 
У свою чергу, відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про імміграцію», скасовано 37 
дозволів на імміграцію.

Оформлено 809 посвідок на постійне 
проживання, з них 486 іноземцям та осо-
бам без громадянства, які отримали доз-
віл на імміграцію в Україну та продовже-
но термін дії 355 посвідок на тимчасове 
проживання.

Оформлено 69 запрошень іноземцям 
та особам без громадянства на отриман-
ня візи для в’їзду на територію України, 
з них 49 – на запрошення фізичних осіб 
та 20 – на запрошення юридичних осіб; 
продовжено строк перебування 371 іно-
земцю та особам без громадянства.

    Управлінням Державної міграційної 
служби постійно здійснюються  виїзні 
прийоми для  громадян у територіальні 
підрозділи області; організовуються та 
проводяться навчальні  семінари із пра-
цівниками територіальних підрозділів 
УДМС, на яких розглядаються питання, 
що стосуються діяльності служби; за-
проваджено практику урочистого вру-
чення паспортів учням шкіл, за участю 
працівників районних державних ад-
міністрацій, міських рад, навчальних 
закладів, із залученням представників 
засобів масової інформації; підписано 
угоди із місцевими засобами масової ін-
формації та телерадіокомпаніями, в яких 
висвітлюються матеріали інформацій-
но-роз’яснювального характеру для гро-
мадян про діяльність УДМС та її функ-
ції; створено офіційну сторінку УДМС 
України в Хмельницькій області у найпо-
пулярнішій соціальній мережі Facebook, 
де  надається інформація про  заходи та 
діяльність служби Управління ДМС в об-
ласті. Налагоджена робота «гарячої лінії» 
Управління, де щоденно протягом п’яти 
робочих днів громадяни отримують ви-
черпні відповіді фахівців на  питання, що 
входять до компетенції служби.

На державному рівні особлива увага 
приділяється забезпеченню правоосвіт-
ньої роботи серед мігрантів, тому між 
УДМС України в Хмельницькій області 
та Хмельницьким університетом управ-
ління та права, Хмельницьким націо-
нальним університетом були укладені 
угоди про співпрацю з метою підвищен-
ня правової культури та правової свідо-
мості громадян, безкоштовного надання 
правової інформації та юридичних по-
слуг особам з числа мігрантів, біженців 
та осіб, які потребують додаткового та 
тимчасового захисту. Зокрема,  на обліку 
у міжрегіональному підрозділі по роботі 
із біженцями Управління перебувають 
44 біженці та 12 осіб, які потребують до-
даткового захисту, котрі є вихідцями із 
різних країн, таких як: Азербайджан, Аф-
ганістан, Конго, Пакистан, Сомалі, Узбе-
кистан, Туркменістан, Південний Судан 
та Сирія.

Керівний склад Управління постійно 
бере участь у правоосвітницьких, науко-
вих і навчальних заходах, у роботі «круг-
лих столів», семінарів, де пояснюються 
нововведення та положення у  міграцій-
ному законодавстві України, функції та 
повноваження підрозділів міграційної 
служби у наданні адміністративних по-
слуг громадянам.

Організація службової діяльності 
УДМС Хмельниччини спрямована на 
забезпечення законності під час оформ-
лення документів, надання якісних ад-
міністративних послуг та створення на-
лежних умов для прийому громадян та 
роботи державних службовців. 

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

Міграційна ситуація на Хмельниччині: стан, проблеми та шляхи їх 
вирішення
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Воїни юридичного фронту: як захищатися від РФ 
та повертати свої землі

Продовження, початок на стор. 1
Метою наших зусиль є допомога в 

отриманні компенсації моральної й ма-
теріальної шкоди, завданої російською 
збройною агресією родинам загиблих 
військовослужбовців та цивільних осіб, 
військовослужбовцям й цивільним 
особам, що отримали поранення та 
каліцтва, побували в полоні та були не-
законно позбавлені волі на окупованих 
територіях, вимушеним переселенцям 
та громадянам, які втратили особисте 
майно. Водночас судовими рішеннями 
на користь постраждалих ми вирішує-
мо завдання фіксації доказів злочинів 
РФ на нашій землі та покарання агре-
сора.

Через мережу офісів у всіх регіонах 
України «Сила права» надає безоплат-
ну юридичну допомогу у підготовці та 
супроводі позовів проти держави-агре-
сора у національних судах України до 
фінального рішення. Маємо низку зна-
кових перемог та кілька сотень судових 
рішень на користь постраждалих. Па-
ралельно працюємо над підготовкою 
комплексних програм деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій Криму та Донбасу. Зокрема ор-
ганізували широке громадське обгово-
рення підготовлених командою «Сили 
права» законопроектів «Про прощен-
ня» і «Про перехідний період»…

– А що Верховна Рада? Нардепи не 
можуть створити правову базу для 
реінтеграції окупованих територій?

– На превеликий жаль, українська 
влада сама створює певний вакуум, і 
це стосується не лише законотворчого 
процесу. Наша організація вже чоти-
ри роки воює на юридичному фронті 
проти держави-агресора в інтересах 
постраждалих українських громадян, 
хоча це завдання держави допомогти 
тим двом мільйонам наших громадян, 
які безпосередньо постраждали від ро-
сійської збройної агресії, так само, як 
і постраждалому від неї українському 
бізнесу. На жаль, владі сьогодні не до 
того, у них є свої турботи та інтереси. 
Питання не в виборах, а в тому, чим 
вони чотири роки займалися, – зде-
більшого реалізацією своїх особистих 
інтересів. Від української влади за чоти-
ри роки війни не було жодної виразної 
думки на тему звільнення і реінтеграції 
наших територій.

– А закон про окуповані території?
– Це скоростиглий документ пізньої 

весни 2014 року, який був покликаний 
врегулювати найбільш гострі на той час 
проблеми. Через чотири роки з’явив-
ся закон щодо Донбасу, який нарешті 
скасував брехливе АТО. Але ступінь 
опрацювання шляхів вирішення про-
блеми війни і миру повинна бути на-
багато глибшою. Що запропоновано 
країні за ці чотири роки? Єдине – це 
надиктована Путіним мінська форму-
ла, яка є абсолютно неприйнятною для 
нашої країни. Юридичне оформлення 
зовнішнього управління Донбасом, під 
виглядом особливого статусу регіону, 
повна амністія всіх винних у злочи-
нах проти своєї країни і її громадян, а 
також легалізація бандитів, які чотири 
роки знущалися над мешканцями оку-
пованих територій, в місцевих органах 
влади через вибори під контролем агре-
сора, – прямий шлях до переростання 
військового конфлікту між Росією і 
Україною в громадянську війну в нашій 
країні. Я вже не кажу про Крим, про 
який взагалі забули в Мінську.

Ми не просто запропонували для 
громадського обговорення концепцію 
Закону «Про прощення». Спочатку 
ми вивчили весь світовий досвід вре-
гулювання різних за своєю природою 
конфліктів. Це глибокий документ з 
дуже серйозними, вивіреними поправ-
ками до Кримінального та Криміналь-
но-процесуального кодексів. Це, по 

суті, правила, за якими ми збираємося 
реінтегрувати частини країни, розділені 
лінією фронту, і за якими ми збираємо-
ся жити разом. Це дуже важливо і для 
влади, для того, щоб потім не було не-
продуманих, метушливих, гарячкових 
рішень, а ми їх спостерігали з перших 
днів війни, спостерігали, як нівечила-
ся законодавча база, тому що не було 
стратегічних думок. Крім того, дуже 
важливо, щоб люди, які мешкають і на 
вільній, і на окупованій території нашої 
країни, розуміли, як, за якими правила-
ми ми будемо жити разом.

Цей закон не звільняє від криміналь-
ної відповідальності нікого з тих, хто 
вчинив злочини проти своєї країни. Він 
не передбачає прощення тих, хто скоїв 
тяжкі злочини, тих, хто воював зі збро-
єю в руках проти своєї країни, вбивав і 
катував в Криму і на Донбасі. Але цей 
закон дає чітку відповідь громадянам 
України, які не скоювали жодних зло-
чинів: до них немає жодних претензій, 
вони нам не вороги, не зрадники, не 
поплічники окупантів, – вони жертви 
російської збройної агресії, окупації 
Криму і Донбасу.

Для тих же, хто скоїв злочини в інтер-
есах держави-агресора, закон передба-
чає більш гнучку систему покарання, 
відповідно до тяжкості злочину. Адже 
є різні злочини: припустимо, військо-
вослужбовець, який зрадив присязі, а є 
бабуся-пенсіонерка в селі, яка увійшла 
до складу незаконної виборчої комісії з 
виборів Путіна в окупованому Криму. І 
те, і інше – злочин, але у випадку з вій-
ськовослужбовцем – це тяжкий злочин, 
за який не може бути прощення, а у 
випадку з бабусею – вона скоїла злочин 
проти своєї країни, але ув’язнювати її, 
як каже сьогоднішній Кримінальний 
кодекс, на 12 років з конфіскацією май-
на явно абсурдно.

Ідея цього закону в частині прощення 
– це заміна покарання у вигляді позбав-
лення волі за реально скоєний злочин 
невеликої та середньої ступені тяжкості 
на альтернативне покарання у вигляді 
тимчасового обмеження прав. Якщо 
особа скоїла тяжкий злочин, і не втекла 
слідом за окупантами, то сяде до в’язни-
ці, і надовго. Якщо ж вона скоїла злочин 
середньої тяжкості і розкаялася, зверну-
лася до українського суду з відповідни-
ми документами (усі процедури в законі 
прописані до ком), то вона має право на 
прощення у формі заміни покарання на 
альтернативне, у вигляді обмеження її 
прав терміном на десять років. Якщо ж 
вона скоїла злочин невеликої тяжкості, 
як та пенсіонерка або будь-який інший 
громадянин, то ми пропонуємо більш 
гнучку систему: вона має право на 
альтернативне покарання у вигляді об-
меження прав на п’ять років – права на 
державну і військову службу, на роботу 
в судовій системі, на службу в органах 
правопорядку. На цей же термін люди-
на позбавляється права на викладацьку 
роботу і припиняються її виборчі права.

– Вам скажуть, що Ви збираєтеся 
ділити територію і людей на сорти. 
Будуть українські громадяни – вибор-
ці, будуть українські громадяни – не 
виборці, будуть російські громадяни, і 
все це може бути в одній родині...

– Що стосується російських колоніза-
торів, які незаконно приїхали жити на 
нашу землю слідом за окупаційними 
військами, то нехай ніхто не сподіва-
ється – термін на виїзд з нашої території 
буде дуже коротким.

Для громадян, які скоїли злочини 
проти своєї країни, відповідно до Кри-
мінального кодексу, передбачено по-
карання у вигляді тюремного терміну. 
Якщо наш закон буде підтриманий 
суспільством і прийнятий, то це оз-
начатиме, що український народ йде 
назустріч тим, хто розкаявся, з розу-
мінням того, що ці злочини невеликої 

та середньої тяжкості вчинялися під 
впливом російської пропаганди, різного 
роду зрадників і російських спецслужб 
на окупованих територіях. Але це ін-
дивідуальне і добровільне рішення: не 
готовий зізнаватися і каятися – підеш до 
в’язниці за реально скоєний злочин. Це 
буде справедливо.

– Можуть сказати, що альтерна-
тивою запропонованої нами процеду-
ри прощення є повна амністія, запро-
понована Путіним в Мінську.

– Амністія – це огульний акт. У Мін-
ську запропоновано амністувати всіх 
учасників певних подій, що відбулися 
на певній території в певний період часу, 
незалежно від того, покаялися вони чи 
ні. Значна частина з тих, хто може бути 
огульно амністований, залишаться при 
своїх думках і завтра робитимуть те ж 
саме за першої ж можливості. Тому ми 
категоричні противники амністії.

Якщо буде прийнято наш закон, то в 
зоні ризику притягнення до криміналь-
ної відповідальності в Криму і на Дон-
басі опиняться приблизно півмільйона 
людей, з них близько 100 тис. – в Криму 
і біля 400 тис. – на Донбасі. А сьогодні, 
за різними оцінками, на окупованих 
територіях Криму і Донбасу мешка-
ють близько шести мільйонів наших 
громадян, кожен з яких знаходиться в 
стресі, тому що не розуміє, будуть до 
нього претензії чи ні. А для того, щоб 
реально реінтегрувати ці частини краї-
ни, розділені лінією фронту, і будувати 
нормальне мирне життя після деокупа-
ції, ми повинні пояснити, до кого будуть 
претензії, а до кого ні. Закон чітко розді-
ляє ці речі.

Якщо нічого не змінювати в чинному 
Кримінальному кодексі, то з півмільйо-
на людей приблизно 420 тис. – 450 тис. 
повинні сісти за тяжкими статтями – це 
від 5 до 15 років. Але це буде абсурд, бо 
Кодекс просто не адаптований до умов 
війни. Тому ми запропонували більш 
гнучку систему покарання, яка відпові-
дає тяжкості злочину. У цьому випадку 
арифметика інша: з тих 100 тис. в Кри-
му, кому потрібно пред’явити претензії, 
близько 15 тис. залишаються в зоні ри-
зику притягнення до відповідальності 
за тяжкими статтями – це в першу чер-
гу військові, що зрадили присязі, спів-
робітники СБУ, чиновницька верхівка, 
прокурори і так далі. А ті, хто по дуро-
сті, під тиском або емоційно зробив 
якісь менш значні речі, – це приблизно 
80 тис. – 90 тис. осіб – можуть розрахо-
вувати на прощення і альтернативне по-
карання. На Донбасі цифри жорсткіші, 
тому що там більше людей пройшли 
через окопи і зі зброєю в руках воювали 
проти своєї країни: за це не може бути 
прощення. З 400 тис. на Донбасі 80 
тис. – це тяжкі статті: не втекли – сіли 
за грати. Але приблизно 300 тис. – 350 
тис. – це ті, хто може розраховувати на 
прощення і покарання, не пов’язане з 
позбавленням волі. Без таких, заздале-
гідь написаних і зрозумілих правил, ми 
не зможемо повернути ці території.

– Вже є український закон про пере-
хідний період, а закону про прощення 
немає. Я розумію, яку правову лакуну 
Ви хочете заповнити.

– Я не знаю українського закону про 
перехідний період.

– Закон про деокупацію – хіба це не 
закон про перехідний період?

– Ні. Це закон про припинення АТО, 
про надання нової правової форми діям 
України щодо захисту суверенітету. Це 
аж ніяк не стосується перехідного пе-
ріоду. Перехідний період починається в 
ту хвилину, з якої офіційно розпочина-
ється звільнення цієї території. Умовно 
кажучи, завтра Росія під тиском сукуп-
ності обставин йде з Донбасу і Криму, 
говорить: в нуль годин ми починаємо 
вихід, і з нуля годин починається пе-
рехідний період. Він закінчиться, коли 

будуть повністю поетапно відновлені 
права громадян і забезпечене їхнє нор-
мальне, безпечне життя.

У Криму два мільйони людей з двома 
паспортами, і в них виникає питання: 
чи зможуть вони при визволенні Кри-
му залишити обидва паспорти? Укра-
їнський законодавець повинен твердо 
сказати: ні, такої можливості не буде. 
Добре, але в них виникає інше питання: 
а чи каратимуть нас за другий паспорт? 
Ви пам’ятаєте всю цю метушню з дур-
ною законодавчою ініціативою, за якою 
збиралися позбавляти українського гро-
мадянства, і лише підлили олії у вогонь? 
В людей є недовіра. Відповіддю має 
бути не заява українських політиків, а 
норма закону, де чітко записано, що за 
це покарання не буде.

Тоді в людей виникає третє питання 
(переважно в глибоко літніх людей з ро-
дин колишніх радянських військових): 
вони мешкали там протягом десятиліть, 
в них коріння десь у Рязані, в Улан-Уде 
і так далі, але на момент окупації вони 
були громадянами України – чи мож-
на обрати один з двох паспортів? Так, 
обрати можна, але в цьому випадку ви 
відмовляєтеся від українського грома-
дянства. Якщо на початок окупації лю-
дина була українським громадянином, 
то вона отримує довічне право на про-
живання або, як кажуть на Заході, по-
свідку на постійне проживання, її май-
нові права, її город і квартира захищені 
українською Конституцією, але пенсію 
вона отримує з Росії і, в цьому випадку, 
не голосує. Відповіді на такі питання 
повинні прозвучати вже сьогодні.

– На Донбасі все ще складніше?
– Коли ми говоримо, що треба відно-

вити мирне життя, люди хочуть розумі-
ти, хто забезпечуватиме їхню безпеку, 
тому що це питання на Донбасі на пер-
шому місці, а вже далі – хто допоможе 
відновити інженерну та соціальну інф-
раструктуру, права громадян, в які тер-
міни це відбуватиметься, що буде з ро-
бочими місцями і так далі. У підсумку, 
громадяни повинні розуміти, з опорою 
на закон, що після звільнення Донбасу 
там не буде реставровано напівкримі-
нальний режим, який був до початку 
російської окупації. Нам не потрібен 
такий режим, де знову будуть господарі 
Донбасу, а інших вважатимуть рабами і 
все їм диктуватимуть. Із закону про пе-
рехідний період вимушені переселенці 
повинні отримати чітку відповідь, хто 
і коли забезпечить умови для їхнього 
повернення.

– Це якщо вони захочуть поверну-
тися?

– Звичайно.
– Такі правила в будь-якому випадку 

повинні обговорюватися, адже пи-
тання про реінтеграцію окупованих 
територій – це питання великої не-
відомості. І, до речі, дуже багато хто 
на вільній частині України починає 
думати, , що ці території взагалі не 
потрібні, тому що не знаходять від-
повідей на питання майбутнього.

Саме тому ми запропонували свою 
версію. Нам критично важливо, щоб 
якомога більше людей як по цей, так 
і по той бік лінії фронту мали можли-
вість висловити свої пропозиції щодо 
цих законопроектів. До першого закону 
за чотири з половиною місяці його об-
говорення вже додано кілька статей, і це 
дуже важливі думки. Наприклад, на по-
жежу в Донецьку приїжджають «швид-
ка» і пожежна машина. У «швидкій» 
– лікарі і водій. Ні в кого не виникає ідея 
притягати до відповідальності як кола-
борантів лікаря і водія «швидкої». А те-
пер уявіть собі: пожежна машина, вони 
приїхали рятувати людей, а командир 
пожежного розрахунку – лейтенант, і 
його підлеглі теж в погонах. Як підійти 
до них? Можна сказати, що це злочин 
невеликої тяжкості: вони залишилися 

пожежниками. Але тоді за загальною 
нормою вони повинні позбавлятися 
права на цю службу.

– Вийде, що потім не буде кому гаси-
ти пожежі?

– Так, це теж професія, їй потрібно 
вчитися. Тому ми додали норму про те, 
що люди, дії яких безпосередньо пов’я-
зані з порятунком життя, з ліквідацією 
наслідків техногенних і екологічних 
катастроф, звільняються від криміналь-
ної відповідальності (але не верхівка 
окупаційного МНС). І таких важливих 
моментів до закону додано дуже багато: 
десь це посилення, а десь пом’якшення.

Чому все ж таки не амністія? Я навів 
цифри: з шести мільйонів мешканців 
окупованих територій п’ять з полови-
ною не скоювали жодних злочинів. 
Якщо провести огульну амністію, то в 
очах всього населення вільної частини 
країни, всіх тих родин, які відправляли 
своїх близьких на фронт, всіх тих ро-
дин загиблих, поранених, покалічених 
воїнів, вимушених переселенців всі 
мешканці окупованих територій, всі 
шість мільйонів, будуть ворогами на де-
сятиліття. Ми навіть не розберемо, хто 
вчиняв, а хто не вчиняв злочини. Тому 
має бути чітке розмежування – це жер-
тви окупації, вони опинилися там виму-
шено, зруйнована і розкрадена Януко-
вичем країна на той момент не змогла 
захистити ці території від окупації. А 
ось це люди, які вчинили злочини, але 
з них ось ця частина скоїла тяжкі, і вони 
не підлягають прощенню, а ось до цих 
ми пропонуємо застосувати процедуру 
прощення, вони не сядуть до в’язниці, 
але вважатимуться судимими і поне-
суть альтернативне покарання.

– Чи не маєте Ви відчуття, що 
поки це теоретичні бесіди, бо Росія 
не збирається нізвідки йти?

– На превеликий жаль, останні чоти-
ри роки я назвав би трагічно втрачени-
ми. Питання не в тому, що збирається 
робити Росія, а в тому, що робимо ми, 
як держава, для повернення своїх те-
риторій. Крім розмов, здебільшого 
порожніх, крім безсоромної торгівлі з 
окупованими територіями, крім абсо-
лютно сопливої зрадницької позиції 
в Мінську нічого назвати неможливо. 
Якщо ми зможемо обрати нормальну 
відповідальну владу, то будемо кожного 
дня наближатися до звільнення наших 
територій. І, повірте, це завдання не для 
наших дітей і онуків, а для нас.

– А не вийде так, що будь-яка укра-
їнська влада опиниться в прокрусто-
вому ложі можливостей між Росією 
і Заходом? Поміняли, а виявилося, що 
маневрувати нікуди.

– Нам потрібна влада, яка розуміє, в 
чому український інтерес, яка в змозі 
обговорювати формули цього інтересу 
і його реалізації з українським народом 
відкрито, а не підкилимно в Мінську 
про щось з кимось домовлятися: з од-
ними про одне, з іншими про інше. Ось 
коли є чітка публічна позиція, коли вла-
да спирається на підтримку 40 мільйо-
нів громадян, тоді хоч з трибуни ООН, 
хоч в Мінську, хоч в будапештському 
форматі голос України звучатиме твер-
до.

– У будь-якому випадку ми повинні 
переконатися в тому, що будь-яка на-
ступна влада може бути ефективні-
шою за попередню саме в рішенні цих 
проблем. І тут дуже важливою є 
роль суспільства.

– Безумовно. Але одна справа – зігра-
ти, як прийнято в сусідів, в російську 
рулетку, а потім переконатися в резуль-
таті, і зовсім інша – осмислено підійти 
до обрання влади, з розумінням того, 
що, обравши найкращих, їх потрібно з 
першої секунди контролювати і дуже 
чітко ставити в рамки. І ці рамки – укра-
їнський національний інтерес.

Інтерв̀ ю провів І. Супрун
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У Державному підприємстві «Документ»

Зміцнення міжнародних зв’язків і збільшення взаємних поїздок з гумані-
тарною, економічною, приватною та іншою метою зумовлюють необхідність 
забезпечення європейських стандартів і прозорих процедур надання інозем-
цям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в 
Україні, високоякісних сервісних послуг, автоматизації таких процесів та 
застосування інформаційно-електронних систем у цій справі.

 Державне підприємство «Документ», як уповноважений суб’єкт Єдиного 
державного демографічного реєстру, започатковує цю роботу відповідно до 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та докумен-
ти, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеці-
альний статус», постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. 
№№ 321, 322. Цими та іншими законодавчими актами затверджено Порядки 
оформлення та видачі іноземцям та особам без громадянства посвідок на по-
стійне та тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм. 

Керівництво підприємства організовуватиме цю роботу, спираючись на 
впроваджений Державною міграційною службою України новий механізм 
комунікації, що мінімізує контакти суб’єктів звернення з посадовими осо-
бами міграційної служби, які ухвалюють рішення. Таким чином усуваються 
всі корупційні ризики. У рамках пілотного проекту в містах Києві та Харкові 
найближчим часом ця категорія осіб, а також приймаюча їх в Україні сторона 
зможуть отримати високоякісні сервісні послуги організаційно-технічного 
характеру. Це, зокрема,  експертно-фаховий аналіз наявних документів, під-
готовка необхідних заяв для подальшого звернення до суб’єкту надання ад-
міністративних послуг, первинна електронна обробка персональних даних, 
у тому числі іноземних студентів, для оформлення біометричних посвідок 
на постійне та тимчасове проживання. Також здійснюватиметься замовлення 
страхового полісу, необхідність якого встановлюється законодавством, пе-
реклад сторінки національного паспорта з особистими даними українською 
мовою. При цьому буде суворо дотримано Закону  України «Про захист пер-
сональних даних».

При роботі з іноземцями для комфортного обслуговування передбачено й 
використання нової інформаційно-комунікаційної структури – мобільний 
програмно-технічний комплекс.

 Географію функціонування центрів обслуговування іноземців і осіб без 
громадянства «Паспортний сервіс» буде поетапно розширено. Державною 
міграційною службою України підтримано План основних заходів щодо реа-
лізації Концепції розвитку таких центрів.

В. Поліщук

Такі поняття, як «волонтерство» та «допомога» близькі багатьом громадянам 
України, котрі з болем у серці переживають за військовиків, що боронять нашу 
державу в районі проведення Операції Об’єднаних сил. На жаль, у цій війні не 
обходиться без жертв. Чимало військовослужбовців отримують тяжкі поранення 
й потребують медичної допомоги. 

Щодня в Головному клінічному військовому госпіталі лікуються й проходять 
реабілітацію від 300 до 500 бійців. 

Не залишилися осторонь волонтерського руху й працівники Державного під-
приємства «Документ», які за власною ініціативою зібрали грошові кошти, про-
дукти харчування, одяг та інші речі, що зараз потребують військовики. Завітав-
ши до шпиталю й поспілкувавшись із пораненими,  інспектори «Паспортного 
сервісу» передали їм зібране й побажали якнайскорішого одужання.  

В. Поліщук

Редакція «Міграції» уже писала про насправді революційний сервіс у ца-
рині адміністративних послуг. Для тих, хто бажає зекономити свій час Дер-
жавне підприємство «Документ» запровадило «виїзне оформлення та видачу 
закордонного паспорта». Громадянам зараз не обов’язково їхати до стаціо-
нарних центрів обслуговування громадян – пересувна робоча станція сама 
приїде до них. Інспектори виїзного «Паспортного сервісу» гарантують мак-
симальну конфіденційність, зручність, швидкість та європейську якість сво-
їх послуг.

 На замовлення клієнта спеціально оснащений усім необхідним обладнан-
ням мікроавтобус виїжджає на визначені ним дату, час і адресу, де й відбува-
ється оформлення документів. 

Просто в мікроавтобусі їх перевіряють, копіюють, оформляють заяву-анке-
ту, фотографують замовника, знімають біометричні дані – відбитки пальці 
та електронний підпис.  

 Коштує послуга «виїзного оформлення закордонного паспорта» становить 
3500 грн. У цю вартість входить і виїзд, і вартість паспорта, і страхування 
на 90 днів.  

 Коли закордонний паспорт буде готовий, клієнтові не лише телефонують, 
а й пропонують скористатися ще й мобільною видачею, яка коштує 1000 
грн. У разі якщо виїзним оформленням скористалося кілька осіб із родини 
приїзд пересувного «Паспортного сервісу» й видача закордонних паспортів 
обійдеться лише у 1200 грн. 

 В. Поліщук

Головний військовий клінічний госпіталь 
відвідали представники Державного 

підприємства «Документ»

Виїзне оформлення закордонних паспортів стає 
дедалі популярнішим

Державне підприємство «Документ» започатковує обслуговування іноземців 
та осіб без громадянства
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Пане Міністре, нещодавно Верхо-
вна Рада прийняла другий пакет за-
конів щодо прав дітей. Як я зрозумі-
ла, ці закони ще не працюють. Коли 
вони почнуть працювати та як тоді 
можна буде виїхати із дитиною за 
кордон?

Марія Павленко

Як змінилися норми щодо виїзду при 
наявності боргу зі сплати аліментів?

Вже з лютого батьки, які проживають 
з дитиною, отримали змогу без пере-
шкод виїжджати за кордон з дитиною, 

якщо другий з батьків має заборгова-
ність з аліментів 6 і більше місяців.

У новому пакеті ми пішли ще далі.
Безперешкодно поїхати з дитиною 

в іншу країну можна буде, якщо той 
з батьків, який проживає окремо, має 
заборгованість з аліментів 4 місяці. А 
для дітей з інвалідністю та тяжко хво-
рих дітей  цей строк скорочено до 3 
місяців.

Більше того, ці норми стосуються 
усіх поїздок, навіть тих, тривалість 
яких перевищує 1 місяць.

Для виїзду за межі країни треба взя-
ти у місцевому органі державної вико-
навчої служби Мін’юсту або у приват-
ного виконавця довідку про наявність 
заборгованості. При перетині кордону 
пред’явити цю довідку співробітникам 
прикордонної служби.

Якщо мова йде про виїзд з хворою 
дитиною, а борг становить рівно 3 мі-
сяці – необхідно також пред’явити до-
кументи, які підтверджують хворобу 
дитини.

Чи можна виїхати без дозволу дру-
гого з батьків, коли немає боргу зі 
сплати аліментів?

Розробляючи другий пакет законів, 
ми передбачили можливість для бать-
ків та матерів безперешкодно виїхати з 
дитиною за кордон строком до 1 місяця 
для відпочинку, лікування, змагань чи 
навчання.

Більше того, ми урівняли в правах 
обох батьків. Тобто з дитиною може 

виїхати як той з батьків, з ким живе ма-
люк, так і той, хто живе окремо. Однак 
для цього слід виконати певні умови.

Як вивезти дитину за кордон тому 
з батьків, хто проживає з дитиною?

Перш за все хочу наголосити, що 
вивезти дитину може лише матір чи 
батько, який не перешкоджає другому 
з батьків бачитися з малюком і брати 
участь у вихованні свого сина чи донь-
ки.

За виконання першої умови достат-
ньо поінформувати рекомендованим 
листом другого з батьків про тимчасо-
вий виїзд дитини за межі України.

У листі має бути указана мета поїзд-
ки, куди їде дитина, а також на який 
час вона залишає територію України. 
Єдиний виняток з цього правила – від-
сутність інформації про місце прожи-
вання другого з батьків.

При перетині кордону України при-
кордоннику необхідно пред’явити 
рішення суду про визначення місця 
проживання дитини або відповідний 
висновок органу опіки і піклування.

Як вивезти дитину за кордон тому з 
батьків, хто проживає окремо?

Для того, щоб скористатися правом 
поїздки з малюком за кордон той з бать-
ків, який проживає окремо від дитини, 
повинен належно виконувати батьків-
ські обов’язки і, що найголовніше, не 
мати заборгованості зі сплати алімен-
тів. Батько чи матір, які проживають 
окремо, повинні отримати нотаріально 

посвідчену згоду того з батьків, з ким 
живе дитина, на виїзд малюка за кор-
дон. Для цього слід рекомендованим 
листом надіслати відповідне звернен-
ня.

Якщо дозвіл не наданий впродовж 10 
днів з моменту, коли ви отримали пові-
домлення про вручення повідомлення, 
можете сміливо йти до суду.

Згідно з порядком спрощеного позов-
ного провадження (за скороченою про-
цедурою) суддя має розглянути вашу 
заяву та надати дозвіл на виїзд дитини 
за кордон без згоди другого з батьків.

При виїзді з України прикордонникам 
треба буде показати згоду другого з 
батьків на вивезення дитини або відпо-
відне рішення суду.

Хочу наголосити, що повернутися в 
Україну треба до завершення строку, 
який вказаний у дозволі або визначе-
ний у рішенні суду.

Яке покарання за порушення строку 
вивезення дитини?

Щоби збалансувати права й обов’язки 
батьків, ми встановили реальну відпо-
відальність для порушників.

За умисне порушення місячного стро-
ку встановлена адміністративна від-
повідальність – штраф від 100 до 200 
неоподатковуваних мінімумів, а це від 
1700 до 3400 гривень.

Окрім цього, такі батько чи матір 
втратять на рік право виїзду за кордон 
з дитиною.

just.odessa.gov.ua

Чи збільшували пенсії 
особам з інвалідністю 
внаслідок загального за-
хворювання та особам 
з інвалідністю з дитин-
ства 2017 року?

На виконання Закону 
України від 03.10.2017 № 
2148 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення 
пенсії» (далі – Закон) ор-
ганами Пенсійного фонду 
України з 01.10.2017 здійс-
нено перерахунок пенсій, 
призначених відповідно 
до Закону України «Про 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхуван-
ня», у тому числі особам 
з інвалідністю внаслідок 
загального захворювання 
та особам з інвалідністю з 
дитинства із застосуванням 
середньої заробітної плати 
(доходу) в Україні, з якої 
сплачено страхові внески, 
обчисленої як середній по-
казник за 2014-й, 2015-й та 
2016 роки, що становить 
3764,40 грн. Середній роз-
мір пенсій по інвалідності 
зріс на 212,42 грн (з 1769,89 
грн станом на липень до 
1982,31 грн станом на жов-
тень), тобто на 12%.

На виконання положень 
частини другої розділу ІІ 
Закону під час перерахун-
ку пенсій, надбавок, підви-
щень, щомісячної державної 
адресної допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок за-
гального захворювання та 
особам з інвалідністю з ди-
тинства, органи Пенсійного 
фонду України застосували 
розмір прожиткового міні-
муму для осіб, що втратили 
працездатність, встановле-
ний на 01.12.2017 Законом 
України «Про державний 
бюджет України на 2017 
рік» (1373 грн), збільшений 
на на 79 грн (1452,00 грн).

Зазначений розмір про-
житкового мінімуму засто-
совується, зокрема, під час 
призначення, перерахунків 
пенсій, визначення розмі-
рів надбавок, підвищень, 
щомісячної державної 
адресної допомоги особам 

з інвалідністю внаслідок 
загального захворювання 
та особам з інвалідністю 
з дитинства, доки не було 
встановлено розмір про-
житкового мінімуму для 
осіб, що втратили працез-
датність, який буде більший 
за розмір, встановлений на 
01.12.2017 та збільшений 
на 79,00 грн.

Із 01.12.2018 розмір про-
житкового мінімуму для 
осіб, які втратили пра-
цездатність, становитиме 
1497,00 грн, що буде під-
ставою для перегляду ви-
плат та їх складових, які ба-
зуються на прожитковому 
мінімумі.

just.odessa.gov.ua

«158, 8 мільйонів гривень аліментів стяг-
нуто у 2018 році на користь 24, 3 тисяч ма-
леньких одеситів, з яких 91 мільйон отри-
мано завдяки застосуванню встановлених 
законом обмежень, прийнятих 6 лютого», 
• про це повідомив начальник Управління 
державної виконавчої служби Головно-
го територіального управління юстиції в 
Одеській області Дмитро Гумуржи під час 
підсумкової прес-конференції.

Він також додав, що з початку дії Зако-
ну #ЧужихДітейНеБуває державними ви-
конавцями територіальних відділів було 
складено 803 протоколи про вчинення 
боржниками адміністративного право-
порушення, передбаченого ст. 183-1 КУ-
пАП (несплата аліментів), з них 104 було 
задоволено судами і 64 боржники були 
примусово працевлаштовані. У свою чер-
гу, начальник Головного територіального 
управління юстиції в Одеській області 

Руслан Сауляк звернув увагу на другий па-
кет законів, прийнятий Верховною Радою 
України 3 липня:

«На теперішній час закон прийнятий у 
другому читанні і набуде чинності через 
30 днів після підписання Президентом 
України»,  – наголосив очільник юстиції. 
Він додав, що при його створенні врахову-
валася думка експертів, громадськості та 
народних депутатів.

Нагадаємо, що другий пакет законів #Чу-
жихДітейНеБуває передбачає посилення 
відповідальності неплатників аліментів, 
збільшення мінімального рівня фінансової 
підтримки дітей, які проживають в непов-
них сім’ях, та запровадження пільг і сти-
мулів для батьків, які сумлінно виконують 
свій обов’язок. Законом також передбаче-
но порядок виїзду за кордон дітей, які про-
живають у неповних сім’ях.

just.odessa.gov.ua

Колонка Міністра юстиції

Пенсійне законодавство: роз’яснення 
спеціаліста

Державна виконавча служба Одещини 
відзвітувала про результати роботи 

за І півріччя 2018 року
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Центри зайнятості – для людей!

По-різному складаються 
долі людей, у кожного своя 
стежинка в житті. Щоб до-
сягти своєї мети людина 
перебуває в постійному 
пошуку, а досягнувши її, 
стає самодостатньою, роз-
кривається як особистість 
та відчуває себе повноцін-
ною частиною соціуму. З 
різних причин багатьом 
людям це не вдається. 

Найважче реалізувати 
себе у житті та досягти 
професійного успіху осо-
бам з обмеженими мож-
ливостями. Однак трудо-
ва діяльність для людей з 
інвалідністю є не тільки 
змогою забезпечити своє 
існування, але й засобом 
реалізації своїх здібнос-
тей. Тільки робота дозво-
ляє громадянину поважати 
себе, усвідомлювати свою 
індивідуальність, не за-
микатись у собі, подолати 

розчарування та самот-
ність, додає впевненості. 
Тому можливість працев-
лаштування для людей з 
інвалідністю є одним із 
ключових чинників для 
розвитку їх як особисто-
стей та позитивним факто-
ром для розвитку суспіль-
ства в цілому.

Зазвичай коли хочеш 
чогось досягти, то саме 
життя робить крок назу-
стріч. Світлана Колесник 
– інвалід ІІІ групи – зму-
шена була звільнитися з 
попереднього місця ро-
боти за станом здоров’я, 
поповнивши ряди людей 
з обмеженими можли-
востями. Звернувшись до 
Лиманської районної фі-
лії Одеського обласного 
центру зайнятості, вона 
цілеспрямовано прагнула 
знайти відповідну роботу, 
і результат не забарився, 

бо хто шукає – обов’яз-
ково знаходить. За спри-
яння служби зайнятості 
сьогодні вона із задово-
ленням працює контроле-
ром енергонагляду в ПАТ 
«Одесаобленерго». Умови 
праці повністю її влашто-
вують: гідна заробітна 
плата, гнучкий режим ро-
боти, належне ставлення 
роботодавця. Люди з інва-
лідністю в змозі ефектив-
но працювати, навіть кра-
ще, ніж інші працівники, 
бо їх прагнення досягти 
успіху незрівнянно вище. 
У таких людей варто по-
вчитися наполегливості 
в досягненні своєї мети, 
навчитися переборювати 
труднощі й перешкоди. 
Нерідко роботодавці, які 
прийняли на роботу осіб 
з інвалідністю, змінюють 
своє ставлення до них. 

Любов Ц.

Понад 200 вимушених 
переселенців скориста-
лися послугами Одесь-
кої обласної служби за-
йнятості у 2018 році.
Події на Сході країни 
спричинили масове пе-
реселення громадян з 
місць активних бойових 
дій. У зв’язку з цим ви-
никла необхідність пра-
цевлаштування цих лю-
дей за їх новим місцем 
проживання.

Одеська обласна служ-
ба зайнятості веде ак-
тивну діяльність у на-
прямку забезпечення 
гарантій зайнятості гро-
мадян з числа внутріш-
ньо переміщених осіб 
(ВПО), всебічно допома-
гає в адаптації до мир-
ного життя, дбаючи про 
їх соціальні гарантії: 
здійснює підбір роботи 
з урахуванням індивіду-
альних побажань, а та-
кож суспільних потреб. 

Так, свого часу Мари-
на через бойові дії за-
лишила рідне місто Лу-
ганськ та після переїзду 

звернулася по допомогу 
з працевлаштування до 
Чорноморського місь-
кого центру зайнятості.
До переїзду в м. Чорно-
морськ вона працювала в 
Головному територіаль-
ному управлінні юстиції 
Луганської області юри-
стом. Процес працев-
лаштування ускладню-
вався тим, що у зв’язку 
з терміновим, вимуше-
ним переїздом трудова 
книжка була втрачена. 
Фахівці центру зайнято-
сті допомогли їй знайти 
роботу за фахом на під-
приємстві, яким стало 
КП Фірма «Райдуга». 

Марина за направлен-
ням центру зайнятості 
пішла на співбесіду до 
роботодавця з оптимі-
стичним настроєм та 
бажанням працювати. 
Керівництво КП Фірма 
«Райдуга» з розумінням 
поставилося до про-
блемних  питань працев-
лаштування вимушеної 
переселенки. Сьогодні 
вона працює юристом на 

даному підприємстві та 
задоволена своїм місцем 
роботи. 

Приклад сприяння 
працевлаштуванню 

ВПО
Оперативність, індиві-

дуальний підхід, спри-
яння в отриманні по-
стійної та тимчасової 
зайнятості внутрішньо 
переміщеним особам, 
які бажають закріпитися 
на новому місці прожи-
вання, – нагальні питан-
ня, які з успіхом вирішу-
ють фахівці Лиманської 
районної філії Одесько-
го обласного центру за-
йнятості. 

Яскравим прикладом 
є переселенка з міста 
Сєвєродонецьк – Аліна, 
яка разом з рідними була 
вимушена залишити рід-
ну домівку. 

У селі Фонтанка Ли-
манського району вона 
проживає понад три 
роки. 

Аліна звернулась до 
районного центру за-
йнятості, де отримала 

інформаційні та кон-
сультаційні послуги, 
а головне – допомогу 
у працевлаштуванні. 
«Знайти й роботу, й жит-
ло людині з категорії 
«переселенець» нелегко, 
але загальними зусил-
лями ці проблеми вирі-
шуються», – зазначила 
виконуюча обв’язки ди-
ректора Лиманської ра-
йонної філії Одеського 
обласного центру зайня-
тості  Олена Золотарьо-
ва. 

Роботодавці не завжди 
готові брати на роботу 
внутрішньо переміщену 
особу, адже їм потріб-
ні працівники, що пра-
цюватимуть протягом 
довгого часу, а пере-
селенець може шукати 
тимчасову роботу. 

Завдяки співпраці з пи-
тань працевлаштування 

між службою зайнятості 
та роботодавцями Аліну 
було працевлаштовано 
до приватного підприєм-
ця Оксани Згуральської. 

Зараз вона працює віза-
жистом, у неї відкрива-
ються нові можливості, 
з’являються нові знайо-
мі, налагоджується нове 
життя на Одещині. 

З огляду на вкорінені стереотипи мис-
лення старими категоріями, люди стар-
шого віку, які до того ж пропрацювали 
довгі роки на одному й тому ж місці, не 
мають навичок складати резюме, належ-
ним чином представити себе на співбе-
сіді, часто взагалі не уявляють як і де 
шукати роботу. Тому зазвичай не нава-
жуються змінювати місце праці, навіть 
якщо вона не задовольняє, а, втративши 
роботу, відчувають себе розгубленими.

Задача фахівців служби зайнятості по-
лягає в тому, щоб людина, яка втратила 
роботу, усвідомлювала, що, звернувшись 
до центру зайнятості, вона може одержу-
вати не лише допомогу по безробіттю та 
працевлаштуватися на наявні вакансії, 
але й має можливість набути навички у 
пошукові роботи, у самопрезентації на 
співбесіді, оновити професійні вміння, 
отримати можливість безкоштовного пе-
ренавчання за направленням служби за-
йнятості, підтримку в організації власної 
справи. 

Олександра Б., яка має певний трудо-
вий досвід, через особисті обставини за-
лишилась без роботи. 

Звернувшись до центру зайнятості, 
вона отримала кваліфіковану допомогу 
фахівців служби зайнятості, які в її кон-
кретній ситуації запропонували змінити 
професію для скорішого та безпрограш-
ного працевлаштування. Ця пропозиція 
Олександру зацікавила, і вона, визна-
чившись з вибором, зважилась зробити 
рішучий крок. 

За направленням Білгород-Дністров-
ського центру зайнятості вона вирушила 
на навчання до Одеського центра про-
фесійно-технічної освіти (ЦПТО ДСЗ), 
де опанувала нову професію – майстра 
педикюру та манікюру. Нова профе-
сія дала поштовх до нових ідей та дала 
Олександрі нагоду стати незалежною й 
займатися улюбленою справою. І в цьо-
му вона отримала сприяння в центрі за-
йнятості, фахівці якого поінформували її 
про можливість взяти участь у проекті з 
підтримки підприємців. Саме семінари 
та поради фахівців служби зайнятості 
дозволили їй скласти чіткий бізнес-план 
та впевнено його представити на розсуд 
комісії проекту «Тривалий економічний 
підйом для миру» (ТЕПМ). Вона три-
малась впевнено та переконливо, й у 
результаті отримала грант на відкриття 
власного бізнесу. 

Проект Олександри успішно стартував 
у м. Білгород-Дністровському, а робота 
служби зайнятості в напрямку допомоги 
підприємцям-початківцям продовжуєть-
ся. Для того, щоб мрія стала реальністю, 
потрібно поставити перед собою мету та 
дуже багато попрацювати для її досяг-
нення, а служба зайнятості зробить все 
можливе, щоб допомогти повірити у свої 
сили та досягнути мети. А, крім цього, 
вона докладе зусиль, щоб люди старшого 
віку, які найчастіше мають добрий про-
фесійний досвід, отримали шанс і надалі 
реалізовувати себе як фахівців.

Любов Ц.

Зробити рішучий крок до працевлаштування не 
пізно у будь-якому віці

Внутрішньо переміщені особи успішно працюють на Одещині

Люди з інвалідністю. Прагнення досягти мети

Служба зайнятості робить все можливе, щоб допо-
могти людям у складній життєвій ситуації знову по-
вірити у свої сили та адаптуватися на новому місці.   

Любов Ц.
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Нелегальна міграція

Під час перевірки приватних адрес у селі 
Кліводин працівниками Кіцманського РС 
УДМС у Чернівецькій області виявлено 
громадянина РФ, який проживав в Україні 
по недійсній посвідці на постійне прожи-
вання. Іноземець  не звернувся своєчас-
но до підрозділу міграційної служби для 
заміни дозвільного документа у зв’язку 
з досягненням 45-річного віку. На нього 
складено адміністративний протокол за ч. 
1 ст. 203 КУпАП та накладено стягнення у 
вигляді штрафу у сумі  1717 грн.  

Також під час спільних заходів щодо ви-
явлення нелегальних мігрантів у  Застав-
нівському районі виявлено громадянина 
Італії,  який перевищив  термін перебуван-
ня в Україні та ухилявся від виїзду з нашої 
держави.

За вчинене правопорушення іноземця 
притягнуто до адміністративної відпові-
дальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП  України та 
накладено штраф в розмірі 1700 грн.  При-
йнято рішення про його примусове повер-
нення з України.

Також притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ст. 205 КУпАП України 
та накладено стягнення на приймаючу сто-
рону – громадянку України за невжиття за-
ходів щодо своєчасної реєстрації іноземця. 

Також у Хотині примусово повертають з 
України 42-річного громадянина Білору-
сі, який перевищив термін перебування в 
Україні та проживав без дійсних дозвіль-
них документів. Його виявили працівни-
ки Хотинського РС УДМС у Чернівецькій 
області спільно зі співробітниками ВП 
Кельменецького ВП ГУ НП в Чернівецькій 
області.

Факт порушення міграційного законо-
давства було зафіксовано під час виїзду 
правоохоронців в с. Данківці Хотинського 
району на повідомлення щодо насильства 
в сім’ї. Розбишака мав право на проживан-
ня в Україні, оскільки перебуває в законно-
му шлюбі з громадянкою України, однак 
не подбав про своєчасне переоформлення 
протермінованих дозвільних документів 
на право проживання. 

Іноземця притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності за ст. 203 КУпАП та 
накладено стягнення в розмірі 1700 грн. 
Щодо порушника прийнято рішення про 
примусове повернення з України. Віднос-
но громадянки України складено адмін-
протокол за ст. 205 КУпАП за невжиття 

заходів щодо своєчасної реєстрації свого 
чоловіка та накладено штраф.

Два випадки аналогічних правопорушень 
зафіксували працівники Герцаївського РС 
УДМС у Чернівецькій області спільно з 
місцевими правоохоронцями.

Так, під час перевірки Герцаївського рин-
ку спільно зі співробітниками Герцаївсько-
го відділення Сторожинецького ВП ГУ НП 
у Чернівецькій області виявлено громадян-
ку Румунії, яка перевищила термін перебу-
вання та ухилялася від виїзду з України. За 
вчинене правопорушення іноземку притяг-
нуто до адміністративної відповідальності 
за ч 1 ст. 203 КУпАП  України та накладено 
штраф в розмірі 1700 грн.

Також притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ст. 205 КУпАП України 
громадянина України. На зазначену особу 
накладено стягнення за невжиття заходів 
щодо своєчасної реєстрації доньки, гро-
мадянки Румунії. Прийнято рішення про 
примусове повернення порушниці мігра-
ційного законодавства з України.

Також під час спільних заходів з пра-
цівниками ВПС «Герца» Чернівецького 
прикордонного загону та Новоселицького 
МРВ УСБУ в Чернівецькій області  вияв-
лено громадянина Боснії і Герцеговини, 
який не мав наміру виїздити з України по-
при те, що перевищив термін перебування. 
Іноземця притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ч 1 ст. 203 КУпАП  
України та накладено штраф в розмірі 
1700 грн. Керівництвом міграційної служ-
би прийнято рішення про його примусове 
повернення з України.

Приймаючу сторону, громадянку Украї-
ни притягнуто до адміністративної відпо-
відальності за с. 205 КУпАП  України та 
накладено штраф.

Управління ДМС 
у Чернівецькій області

У селі Кінчеш, що на Ужгородщині, працівниками ГУ ДМС України в Закар-
патській області спільно з поліцією виявлено вісім іноземців без документів.  
Троє з них є громадянами Іраку, ще п’ятеро – громадянами Сирії. Серед вияв-
лених нелегальних мігрантів – одна жінка. Усі затримані – молоді люди віком 
від 20 до 32 років.

Мігранти не могли пояснити, з якою метою перебувають у селі на Ужгород-
щині. У ході їх перевірки, виявилося, що жодних документів, які посвідчують 
особу та обґрунтовують мету їх перебування на території України, у осіб не-
має, хоча у майбутньому вони й планували перетнути кордон та потрапити до 
Євросоюзу.

Наразі встановлюються особи організаторів незаконної переправи. Стосовно 
порушників міграційного законодавства тривають перевірки.   

Управління ДМС 
у Закарпатській області

Після отримання інформації від опе-
ративних співробітників відомства про 
ймовірне здійснення протиправної 
діяльності один з напрямків було по-
силено додатковими прикордонними 
нарядами. За декілька годин спосте-
реження військовослужбовці помітили 
групу невідомих чоловіків, які пряму-
вали з Росії в напрямку українського 

населеного пункту.  Не зволіка -
ючи,  прикордонники Чернігівсько-
го загону негайно затримали групу 
правопорушників, що складалась з 10 
осіб. Серед них знаходилося 6 грома-
дян Пакистану, 3 громадян Шрі-Ланки 
та один громадянин Росії.

Наразі всіх порушників державного 
кордону доставили до прикордонного 
підрозділу. Попередньо встановлено, 
що до Росії іноземці прибули нібито як 
вболівальники нещодавнього футболь-
ного чемпіонату, а згодом їх шлях мав 
пролягати транзитом через Україну в 
країни ЄС. Також встановлюється, чи 
був росіянин їхнім переправником.

Щодо іноземців складено відповідні 
адмінпротоколи. Тривають перевіроч-
ні заходи.

dpsu.gov.ua

Так, під час патрулювання на околиці 
с. Глибоке співробітники оперативно-
го підрозділу та військовослужбовці 
відділу «Ужгород» Чопського загону 
виявили двох невідомих азіатської зов-
нішності. Іноземці перебували у при-
кордонні без жодних документів.

З метою виявлення інших можливих 
правопорушників військовослужбовці 
продовжили пошукові заходи і неза-
баром виявили ще четверо вихідців із 
східних країн. Вони переховувалися у 
лісі неподалік. П’ятеро з затриманих 
назвалися громадянами Індії, ще один 
– громадянином Пакистану.

Також поблизу прикордонникам вда-
лось затримати нашого співвітчизни-
ка, ймовірного провідника. Він теж не 
мав при собі жодного документа та не 
зміг пояснити правоохоронцям, що ро-
бить біля кордону.

Під час перевірочних заходів іноземці 

розповіли, що невідомі провідники ви-
магали гроші за те, що вони нібито вже 
довели їх в Угорщину, однак покинули 
серед лісу на Закарпатті. Наразі трива-
ють пошуки причетних до даного пра-
вопорушення та фільтраційні заходи.

dpsu.gov.ua

Під час курортного сезону 
на узбережжі Азовського 
моря кількість відпочиваю-
чих збільшується у 10 разів 
– від 200 тис. до 2 млн осіб, 
що приваблює іноземців 
та осіб без громадянства, 
які у порушення діючого 
законодавства ведуть неза-
конну торгівельну та іншу 
діяльність. Більша частина 
таких порушників є неле-
гальними мігрантами.

З 4 по 6  липня в зоні від-
починку смт Кирилівка, 
що розташована в Якимів-
ському районі Запорізької 
області, спільною робочою 
групою у складі праців-
ників відділу організації 
запобігання нелегальній 
міграції, реадмісії та видво-
рення Управління, Якимів-
ського РС УДМС України в 
Запорізькій області, співро-
бітників Управління СБУ в 

Запорізькій області та Бер-
дянського прикордонного 
загону проводились цільові 
профілактичні заходи з ви-
явлення іноземців та осіб 
без громадянства, які неза-
конно перебувають на те-
риторії України.

Робочою групою були пе-
ревірені бази відпочинку, 
ринки, заклади громадсько-
го харчування, кіоски фаст-
фудів, в ході яких здійснено 
перевірку законності пере-
бування в Україні більше 
ста іноземців та осіб без 
громадянства.

За результатами прове-
дення профілактичних 
заходів робочою групою 
виявлено чотирьох іно-
земців: громадян Вірменії, 
Узбекистану та одну особу 
без громадянства, які пору-
шили правила перебування 
в Україні.

Стосовно виявлених по-
рушників складені прото-
коли про адміністративне 
правопорушення за ч. 1 ст. 
203 КУпАП та прийнято 
одне рішення про приму-
сове повернення за межі 
України.

Також було скорочено 
термін перебування в Укра-
їні трьом громадянам Азер-
байджану, у яких відсутні 
підстави для тимчасового 
проживання, встановлені 
ч. 4-12 ст. 4 Закону Украї-
ни «Про правовий статус 
іноземців та осіб без грома-
дянства».

Крім того, працівниками 
був перевірений один із 
ринків м. Мелітополя, де 
торгівельну діяльність ово-
чами та фруктами здебіль-
шого здійснюють громадя-
ни Азербайджану. В ході 
проведеної перевірки було 
виявлено п’ятеро грома-
дян, які вже тривалий час 
порушують законодавство 
про правовий статус іно-
земців.

Стосовно вказаних осіб 
складені протоколи про 
адміністративне правопо-
рушення за ч. 1 ст. 203 КУ-
пАП.

Управління ДМС 
у Запорізькій області

На Закарпатті виявили групу незаконних мігрантів

На кордоні з РФ затримано десятьох нелегалів з 
Пакистану, Шрі-Ланки та Росії

Невідомі покинули напризволяще 6 вихідців 
з Індії та Пакистану у лісах Закарпаття

У Кіцмані оштрафували громадянина РФ, у 
Заставні примусово повернуть громадянина 

Італії

Робота міграційників Запоріжчини з протидії 
нелегальній міграції в літньому розпалі
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Гаряча тема

«Війна багато чого навчила»: командувач ООС 
розповів про «колосальні зміни» в українській 

армії

Такі зустрічі на рівні заступників ди-
пломатичних радників проходять до-
сить часто, розповіли в посольстві.

В Парижі відбулася зустріч заступ-
ників дипломатичних радників і екс-
пертів в нормандському форматі. Про 

це повідомили в прес-службі посоль-
ства України у Франції.

«Так, дійсно відбулася відбулася зу-
стріч заступників дипломатичних рад-
ників у нормандському форматі, вчо-
ра», – підтвердили в посольстві.

Там відзначили, що такі зустрічі на 
рівні заступників дипломатичних рад-
ників є робочими та неформальними і 
відбуваються досить часто.

Раніше Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін повідомляв, що до са-
міту лідерів «нормандської четвірки» 
має відбутися кілька зустрічей на рівні 
експертів.

Нагадаємо, 11 червня в Берліні відбу-
лася зустріч глав МЗС «нормандської 
четвірки» (Україна, Німеччина, Фран-
ція і Росія). На переговорах вдалося 
обговорити ряд кроків, які забезпечу-
ють припинення вогню на Донбасі.  

korrespondent.net

«Хочу знову вам про-
цитувати підсумковий 
документ саміту (НАТО) 
і виступ генерального се-
кретаря НАТО. Тут напи-
сано, що ми ретельно об-
говорювали перспективи 
запровадження під керів-
ництвом ООН миротво-
рчих сил на Донбасі. Ми 
підкреслюємо, що це під-
тримає і полегшить повну 
імплементацію Мінських 
домовленостей і відповід-
ний мандат для того, щоб 
забезпечити всю терито-
рію всієї зони окупації, 
включно з українсько-ро-
сійським кордоном. Це 
позиція країн НАТО», – 
зазначив Глава держави.

Він нагадав, що цю по-
зицію висловив у 2015 
році.

«Тоді усі боялися під-
ходити до неї. На сьогод-
нішній день наша ефек-
тивна робота забезпечила, 
щоб нарешті Росію наз-
вали країною-агресором, 
щоб позиція президента 

України щодо запрова-
дження миротворчої мі-
сії була підтримана усіма 
членам НАТО», – сказав 
Порошенко.

«І, безумовно, дуже важ-
ко Путіну пояснити, чому 
він не дає можливості роз-
горнути миротворчу мі-
сію, підтверджуючи тим 
самим факт зацікавлено-
сті Росії в продовженні 
агресії, окупації захопле-
ної української території», 
– підсумував президент. 
Як повідомляв УНІАН, у 

Брюсселі в рамках саміту 
НАТО відбулось засідан-
ня Північноатлантичної 
ради за участю України 
та Грузії. У заяві за під-
сумками засідання вказу-
ється, що глави держав та 
урядів країн-членів НАТО 
підтримують розгортання 
миротворчих сил ООН на 
всій  території Донбасу, 
включно з неконтрольо-
ваною урядом України 
ділянкою українсько-ро-
сійського кордону.
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За останні чотири роки 
в українській армії ста-
лися колосальні зміни, 
із ЗСУ вдалося вичавити 
старі радянські норми. 
Про це заявив команду-
вач ООС Сергій Наєв.

«Змінилися і солдати, і 
командири. І я змінився. 
До війни в армії панував 
«совок». Збройні сили 
зразка 2013-2014 років 
будувались за старою 
«совковою» методологі-
єю. Хоч формально армія 
вважалася українською, 
але жила за статутами 
Радянського Союзу. За 
чотири роки радянщину 
значною мірою вдалося 
вичавити з армії», – вва-
жає Наєв.

За його словами, зараз 

він набагато впевнені-
ший у своїх підлеглих. 
«У 2014-2015 роках були 
проблеми з особовим 
складом. Значна частина 
мобілізованих була дуже 
мотивованою, патріотич-
но налаштованою, але 

були і такі, хто боявся 
війни. Тому війська були 
неоднорідними. В одно-
му підрозділі були такі, 
хто вів за собою, й такі, 
які пасли задніх…», – за-
значив він.
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Цього разу жителі непідконтрольною ча-
стини Донбасу отримають продуктові на-
бори та будівельні матеріали.

Місія Міжнародного комітету Червоного 
Хреста (МКЧХ) відправила вісім вантажі-
вок з гуманітарною допомогою для жите-
лів непідконтрольною території Донецької 
області.

«Через контрольний пункт в’їзду-виїзду 
Новотроїцьке прослідувало вісім вантаж-
них машин з будівельними матеріалами і 
продуктовими наборами загальною вагою 
майже 154 тонн від Міжнародного коміте-
ту Червоного Хреста», – йдеться в пові-
домленні.

Нагадаємо, 12 липня Червоний Хрест 
направив на непідконтрольну територію 
Донбасу 16 вантажівок вантажівок з гу-
манітарною допомогою вагою майже 300 
тонн. Це були продукти, матеріали для те-

плиць і пісок.
Раніше німецький Червоний Хрест за-

кликав збільшити допомогу для Донбасу. 
На сьогоднішній день в Україні її потребу-
ють біля 3,4 млн осіб..

korrespondent.net

Адміністрація президен-
та Сполучених Штатів 
Америки Дональда Трам-
па не має наміру підтри-
мувати пропозицію прези-
дента Російської Федерації 
Володимира Путіна щодо 
проведення референдуму 
на окупованому Донбасі з 
метою визначення статусу 
цих територій.

Зокрема, у Білому домі 
сказали, що президент 
Трамп не розглядає мож-
ливості підтримати про-
позицію Путіна щодо 
проведення референдуму 
на сході України. «Адмі-
ністрація Трампа не роз-
глядає питання підтрим-
ки референдуму на сході 
України», – сказав речник 
Ради національної безпе-
ки при Білому домі Гаррет 
Маркіс. При цьому Мар-

кіс відзначив, що Мінські 
угоди від 2015 року щодо 
конфлікту на сході Украї-
ни, які покликані забезпе-
чити встановлення миру в 
регіоні, «не мають жодної 
опції для референдуму».

«Більше того, організація 
так званого референдуму в 
тій частині України, яка не 
перебуває під контролем 
уряду, не матиме закон-
ності», – наголосив він. 
Цю позицію Білого Дому 
підтвердило посольство 
США в Україні.

З цього приводу також 
висловилися і у Держде-
партаменті США. «Для 
ясності: Адміністрація не 
розглядає питання під-
тримки референдуму на 
сході України. «Референ-
дум» не матиме закон-
ності. Ми продовжуємо 

підтримувати Мінські 
угоди для урегулювання 
конфлікту на Донбасі», – 
наголосила речник Держ-
департаменту США Гезер 
Нойєрт.

Раніше посол РФ у США 
Анатолій Антонов під-
твердив, що Путін на зу-
стрічі з Трампом порушив 
цю тему. За словами по-
сла, президент РФ зробив 
«конкретні пропозиції» 
щодо того, яким чином 
владнати поточний кон-
флікт. 

«Ми говорили стосов-
но України, там є деякі 
нові ідеї щодо способів 
врегулювання кризи на 
південному сході країни, 
домовилися опрацювати 
це поки на експертному 
рівні», – сказав Путін.
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Понад 50 молдавських найманців воюють на сході України в рядах бойовиків під-
контрольних Росії терористичних організацій «Л-ДНР». Як передає ZN.ua, про це 
повідомляє молдавське видання Ziarul de Gardă з посиланням на дані Служби ін-
формації і безпеки Молдови (СІБ). Проте за неофіційними даними кількість молдав-
ських найманців у Донбасі сягає 100 осіб. Як відзначають журналісти, найманство у 
Молдові активізувався з початком російської агресії в Україні в 2014 році.

«З осіб, виявлених досі СІБ, у співпраці з іншими установами та партнерами з-за 
кордону, 18 чоловік було затримано, і близько 15 осіб вже були засуджені. За неофі-
ційними даними, два громадянина Молдови були засуджені в Україні», – повідомила 
офіцер по зв’язках з громадськістю СІБ Даніелла Минзат.

unian.ua

У Парижі зустрілися експерти 
«нормандської четвірки»

Перешкоджання Росією розгортанню миротворчої 
місії на Донбасі підтверджує зацікавленість РФ у 

продовженні агресії – Президент України

Червоний Хрест направив 154 тонни гуманітарки 
на непідконтрольну територію Донбасу 

Білий Дім не збирається підтримувати ідею 
Путіна щодо референдуму на Донбасі

Журналісти підрахували кількість найманців з 
Молдови, які воюють на Донбасі на боці окупантів

За даними ООН, за чотири роки війни на Донбасі понад 10 тис. українців загинули і 
майже 24 тис. отримали поранення
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Історія та люди

Юзеф Теодор Конрад Коже-
ньовський (Джозеф Конрад) 
народився 3 грудня 1857 року в 
Бердичеві (нині Житомирська 
область), помер 3 серпня 1924 
року в Бішопсборн поблизу 
Кентенбері, в південно-східній 
Англії.

Його батько Аполлон Ко-
женьовський перекладав із 
англійської та французької на 
польську мову Шекспіра та 
Гюго. Він привчив сина до чи-
тання польською та французь-
кою мовами. Люди, які добре 
знали дорослого Джозефа 
Конрада, свідчили: думав він 
французькою мовою, писав 
англійською, а коли хворів, 
то марив польською. Знання 
російської мови він усе життя 
категорично заперечував че-
рез свою ненависть до Росії. 
За його власними словами, з 
російських письменників він 
сприймав тільки І. Тургенєва, 
Л. Толстого і Ф. Достоєв-
ського, хоча твір останнього 
«Брати Карамазови»  не зміг 
дочитати до кінця, бо той на-
писаний «страшенно невдало, 
занадто емоційно і дратівли-
во».

Батько Конрада був видат-
ним борцем за незалежність 
Польщі, саме він заснував у 
Варшаві підпільний Комітет 
Руху (Komitet Ruchu), який 
згодом виріс в Національний 
уряд – керівний центр поль-
ського січневого повстання 
1863 року проти Російської 
імперії. Восени 1861 року 
Аполлона Коженьовського за-
арештувала російська влада. 
Через роки Конрад згадував, 
що його «свідоме життя» по-
чалося саме у внутрішньому 
дворі варшавської цитаделі, 
куди чотирирічний хлопчик 
разом зі своєю бабусею при-
носив ув’язненому батькові 
передачі. 

Обох Коженьовських, матір і 
батька, засудили до заслання у 
місто Вологда, що на півночі 
Росії. 

1865 року через хвору на ту-
беркульоз дружину Аполлон 
Коженьовський домігся пе-
реводу до Чернігова, де мати 
Конрада померла. Аполло-
на звільнили із заслання вже 
смертельно хворим. Батько з 
сином переїхали спочатку до 
Львова, потім до Кракова, де 
11-річний Конрад залишився 
круглим сиротою.

Заопікувався хлопцем брат 
його матері Тадеуш Бобров-
ський. Сирота Конрад кілька 
років виховувався у Львові та 
Кракові. 

Коли майбутньому письмен-
нику виповнилося сімнадцять 
років, він відправився у виму-
шену еміграцію. На нього, як 
російського підданого і сина 
засланців, попереду чекала 
багаторічна служба в царській 
армії. 1874 року – після відмо-
ви прийняти австро-угорське 
підданство – 17-літній Юзеф 
Коженьовський вирушив до 
Марселя і влаштувався моря-
ком на французький торговий 
флот. Займався контрабандою 
зброї, пережив невдале ко-
хання та невдалу спробу са-
могубства. У 1878 році йому 
відмовили у продовженні за-
кордонного паспорта, після 
чого він уже не міг служити 
у французькому флоті і тому 
перевівся на британський: ан-
глійців, яким постійно були 
потрібні матроси для свого ве-
летенського флоту, документи 
не цікавили. Так, у віці двад-
цяти років Конрад почав ви-
вчати мову, якою пізніше він 
напише твори, що увійдуть до 
скарбниці англійської літера-
тури. Про те, які проблеми він 
відчував через своє походжен-
ня, свідчить хоча б той факт, 
що в документах зустрічаєть-
ся тринадцять варіантів напи-
сання його прізвища!

У 1880 році Конрад здає іс-
пит на штурмана, через три 
роки – на старшого помічни-
ка, ще через три – на капітана 
далекого плавання. У тому ж 
1886 році він отримує британ-
ське громадянство.

У 1888-1889 роках у ранзі ка-
пітана Джозеф Конрад плавав 
на судні «Oтаго». Він побував 
біля берегів Австралії і Ма-
лайського архіпелагу, ходив до 
Індії і до берегів екваторіаль-
ної Африки.

Побачене ним згодом лягло 
в основу твору «Серце темря-
ви». Сюжет цього шедевру ре-
жисер Френсіс Форд Коппола 
взяв за основу стрічки «Апо-
каліпсис сьогодні».

У 1894 році у віці 36 років 
через погане здоров’я він за-
лишив море і присвятив себе 
літературній праці.

Його перший твір «Олмейро-
ва примха», дія якого відбува-
ється на східному узбережжі 
Борнео, було опубліковано 
1895 року. Тобто письменни-
ком він став в досить зрілому 
віці. Незабаром після цього 
Джозеф Конрад оселився в 
містечку неподалік від Лон-
дона і одружився з 22-річною 
англійкою Джессі Джордж, з 
якою мав двох синів – Бориса 
та Джона.

1896 року виходить друком 
«Вигнанець з островів». Ра-
зом з попереднім твором він 
створив Конраду репутацію 
романтика й оповідача екзо-
тичних історій. Ці помилкові 
уявлення переслідували його 
все життя. 

За наступні тридцять років 
він написав ще чотирнадцять 
романів і вісім томів опові-
дань. 

Джозеф Конрад прославив-
ся як морський письменник, 
а такі його твори, як «Негр з 

«Нарциса» і «Тайфун», вва-
жаються найбільшим досяг-
неннями мариністичної лі-
тератури. Нікому іншому не 
вдавалося настільки захоплю-
юче описувати підступні чари 
моря і важку працю моряків.

Проте дія більшості творів 
Конрада розгортається не на 
воді. Тлом для сюжету слу-
жать країни Далекого Сходу, 
Африки і Латинської Амери-
ки, але частіше за все Фран-
ція, Англія та інші європей-
ські держави. Герої його книг 
– англійці, французи, італійці, 
німці, поляки, норвежці, іс-
панці, голландці. Саме тому 
Конрада можна назвати справ-
ді європейським письменни-
ком, адже в своїх книгах він 
піднімає ключові для нашого 
континенту теми.

Мабуть, найвідоміший роман 
Конрада – особливо в Польщі 
– це «Лорд Джим»: розповідь 
про флотського офіцера, який 
залишив ввірене йому судно. 
Це розповідь про втрачену і 
здобуту гідність. Роман був ви-
даний в 1900 році і він є одним 
з найвидатніших творів світо-
вої літератури ХХ століття. 
«Ностромо» – великий роман 
про Костагуану – вигадану 
південноамериканську дер-
жаву, є одним з найвідоміших 
англійських прозових творів. 
У ньому Конрад в загальних 
рисах відтворив майбутні по-
дії на Кубі і в Аргентині, аж до 
точної типізації персонажів, 
мотивів і методів їх вчинків. 

До політичних романів від-
носять також «Таємного аген-
та», головним героєм якого є 
російський агент, який готує 
теракт в Лондоні (треба від-
значити, що навіть зараз ця 
тема залишається досить-таки 
актуальною, беручи до ува-
ги отруєння батька та дочки 
Скрипалів), і роман «Очима 
Заходу», дія якого розгорта-
ється в Петербурзі й Женеві, 
і де розповідається про зраду 
і шпигунство, про зіткнення 
російської аристократії з ре-
волюцією. Навіть ці декілька 
прикладів говорять про те-
матичне багатство творчості 
Джозефа Конрада.

Слава та визнання прийшли 
до нього лише після публікації 

у 1913 році роману «Шанс», 
хоча ця книга не є його най-
кращим твором. 

Популярність Конрада зро-
стала. У 1914 році, на запро-
шення польського письмен-
ника Юзефа Рідінгера, він 
приїхав до Польщі, з якої йому 
ледве вдалося виїхати з огля-
ду на початок Першої світової 
війни. Під час підготовки до 
написання роману про Напо-
леона «Суспенс» в 1921 році 
Конрад відвідав Корсику, а в 
1923-му – США.

Незадовго до смерті Джозеф 
Конрад відмовився від бри-
танського рицарського звання, 
тому що, як пояснив, вже мав 
польський фамільний герб.

Помер від серцевого нападу і 
похований в Англії на Кентер-
берійському цвинтарі.

Джозеф Конрад-Коженьов-
ський був людиною трьох 
культур: польської, французь-
кої та англійської. Втім він 
вільно почувався і на інших 
культурних просторах Європи. 
Зі своєї батьківщини він виніс 
знання польської літератури, 
перш за все творчості великих 
романтиків, а також типові 
для польської літератури мо-
тиви вірності, зради, обов’яз-
ку і честі. Другою мовою Кон-
рада була французька. Великі 
французькі письменники-ре-
алісти – Флобер і Мопассан 
– стали для нього головними 
орієнтирами в літературі. Кон-
рад чудово знав історію Фран-
ції. Примітно, що дія його тво-
рів частіше розгортається у 
Франції, ніж в Англії. Він став 
класиком англійської прози, 
хоча в його англійській мові 
помітний вплив польської та 
французької. Конрад до кінця 
життя говорив по-англійськи 
з дуже сильним іноземним ак-
центом, трохи польським, тро-
хи французьким. 

Син польських патріотів, 
Джозеф Конрад дуже переживав 
за свою країну. Письменника 
мучила совість, що він живе 
далеко від батьківщини. 
Коли Польща здобула 
незалежність в 1918 році, він 
написав пронизане глибоким 
почуттям есе про відродження 
польської держави. У роки 
більшовицько-польської війни 

1920 року гаряче закликав 
допомагати Польщі. Людина, 
що пройшла складний і 
цікавий життєвий шлях, при 
цьому писала у передмові 
до своєї автобіографії: 
«Зі мною не відбувалося 
захоплюючих пригод, які 
могли б друкуватися в який-
небудь літературній серії. Я 
не зустрічався з відомими 
людьми, на адресу яких міг би 
зробити кілька глибокодумних 
зауважень, не був учасником 
історичних подій, не був 
замішаний у скандалах. Моя 
книга – це щось на зразок 
психологічного документа, 
не більше того, причому без 
будь-яких узагальнень з мого 
боку».

Здавалося б, що Конрад 
кривить душею – він бував в 
Сінгапурі, дружив з Уеллсом 
і Голсуорсі, займався пере-
везенням зброї для прихиль-
ників дона Карлоса під час 
громадянської війни в Іспанії. 
Але в цьому вся суть – приго-
ди зовні для нього вартують 
значно менше тих, що відбу-
ваються всередині. До честі 
юного Конрада треба сказа-
ти, що найбільший вплив на 
його подальше письменниць-
ке життя справили не звичаї 
та загальний дух середовища 
міжнародних авантюристів, 
яким він дихав в ті роки, а 
характери окремих моряків, 
людей сміливих і щедрих, 
здатних на великодушність і 
на самовідданість у важкі мо-
менти життя.

У Бердичеві в одному з 
приміщень першого повер-
ху прибрамного комплексу 
монастиря Босих Кармелітів 
знаходиться музей Джозе-
фа Конрада-Коженьовсько-
го. Експозиція присвячена не 
лише долі та творчості самого 
письменника, але також істо-
рії його родини. Це вже третій 
за рахунком подібний музей 
на теренах Бердичівщини. 
Перший був створений ще в 
1987 році в селі Терехове, де 
Джозеф провів своє дитин-
ство; другий – у приміщенні 
Бердичівського міського лі-
цею № 15.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Джозеф Конрад – класик англійської літератури з Бердичева
Джозеф Конрад-Коженьовський – син польських патріотів, 
людина трьох культур, великий англійський письменник й 
істинний європеєць.
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Кувейт (араб. تيوك), офіційна назва 
Держава Кувейт (араб. تيوكلا ةلود; 
Даулят ель-Кувейт) – країна в півден-
но-західній Азії, що межує на північно-
му заході з Іраком, півдні й південному 
заході з Саудівською Аравією, на сході 
омивається Перською затокою. Кувей-
ту належать також близько десятка 
невеликих островів.

Бану-Халід
Місто Ель-Кувейт (столиця країни) 

було засноване в 1613 році. У XVIII ст. 
воно було захоплене групою кланів бе-
дуїнського племені аназа, що пересели-
лося на берег Перської затоки з Неджда 
(попередник Саудівської Аравії) і катар-
ського півострова. Окремі клани об’єд-
налися в плем’я Бану-Утуб та заснували 
перше поселення Бану-Халід на південь 
від гирла Тигру, на чолі якого в 1762 
році став перший емір Кувейту Сабах I.

Займаючи вигідне положення на бе-
резі природної гавані Перської затоки, 
Бану-Халід став великим портом. Були 
встановлені торгові маршрути з Алеппо, 
Багдадом і османськими містами. Ос-
новними статтями експорту стали пер-
ли, коні, спеції і кава. 

Незабаром Кувейт став предметом спо-
ру між англійцями і турками. Формаль-
но Кувейт знаходився під управлінням 
Османської імперії, однак його еконо-
мічні зв’язки з сусідніми арабськими 
Еміратами були набагато більш тісними, 
ніж з турецькими містами. Невизначе-
ний статус Кувейту і його небажан-
ня допускати османських чиновників 
на кувейтську територію призвели до 
османського військового вторгнення в 
Кувейт у 1871 році. Вторгнення прова-
лилося, а емір знайшов підтримку з 
боку Британії. У 1875 році Кувейт був 
включений до вілайєту Басра. Однак 
османська влада так і залишилася суто 
номінальною. Британський вплив у Ку-
вейті був обумовлений комерційною та 
стратегічною зацікавленістю в ньому 
Британії, зважаючи на його близькість 
до Індійської імперії.

У 1890-х роках у зв’язку з англо-ні-
мецьким суперництвом на Близькому 
сході і появою планів будівництва Баг-
дадської залізниці, кінцевим пунктом 
якої повинен був стати Кувейт, шейхство 
перетворюється в об’єкт міждержавної 
боротьби. У травні 1896 року Велика 
Британія організувала державний пере-
ворот, під час якого шейх Мухаммед був 
убитий і до влади прийшов шейх Муба-
рак. У 1897 році в Кувейті була розміще-
на британська військово-морська база, 
що викликало протест з боку Осман-
ської імперії, однак на нове вторгнення 
турки не наважилися.

Британський протекторат
23 січня 1899 року між Кувейтом і 

Британією був укладений договір, згід-
но з яким контроль за зовнішньою по-
літикою і безпекою Кувейту переходив 
до Лондону. В обмін на це Британія 
зобов’язалася утримувати королівську 
сім’ю. У 1911 році емір Кувейту Муба-
рак ас-Сабах різко підвищив податки на 
експорт перлів, через що більшість куп-
ців перестали торгувати перлами, а по-
тім і всім іншим, через порти Бахрейну. 
Це викликало в країні економічну кри-
зу, тоді Мубарак публічно вибачився за 
«помилкову економічну політику» і по-
вернув податки на колишній рівень.

27 жовтня 1913 року шейх Мубарак 
підписав зобов’язання про надання 

Великій Британії монопольних прав 
на розробку нафти в Кувейті. У 1914 
році британський уряд підписав 
договір, за яким Кувейт вважався 
«Незалежним князівством під 
британським протекторатом». Після 
закінчення Першої світової війни і 
остаточного розгрому Османської 
імперії протекторат Британської імперії 
над Кувейтом отримав міжнародне 
визнання. 

У 1920-х роках торгівля перлами 
перестала приносити дохід, що було 
пов’язано з винаходом штучних перлів. 
Кувейт став однією з найбідніших 
держав світу, що ще більше посилило 
його залежність від Британської корони.

У 1927 році були остаточно визначені 
межі Кувейту, що збереглися донині (за 
винятком саудівсько-кувейтської ней-
тральної зони).

У 1930-ті роки були відкриті нафтові 
родовища Кувейту.

Самостійний Кувейт

19 червня 1961 року Кувейт став 
незалежною державою. Звід законів 
був складений єгипетським юристом, 
якого запросив емір. У 1970-1980-ті 
роки завдяки експорту нафти Кувейт 
перетворився на одну з найбагатших 
держав світу, де рівень життя став 
одним з найвищих. Однак непросто 
складалися відносини з сусідами 
– Іраком і Саудівською Аравією. 
Найважче було з Іраком, який взяв 
курс на анексію емірату. Вже 25 червня 
1961 року прем’єр-міністр Іраку Касем 
заявив, що Кувейт – невід’ємна частина 
Іраку, а його правитель призначається 
префектом округу Кувейт провінції 
Басра. Щоб запобігти анексії нової 
держави, до Кувейту був терміново 
перекинутий британський контингент 
в 5-7 тис. солдатів, який був виведений 
10 жовтня того ж року після введення 
в емірат  збройних сил ЛАГ (Йорданії, 
Саудівської Аравії, ОАР і Судану).

У 1980-х, побоюючись «експорту» іс-
ламської революції, Кувейт підтримав 
Ірак в ірано-іракській війні.

Незважаючи на підтримку, надану Іра-
ку Кувейтом, 2 серпня 1990 року, неза-
баром після закінчення війни з Іраном, 
Саддам Хусейн окупував емірат. 7 серп-
ня маріонетковий «Тимчасовий уряд 
вільного Кувейту» проголосив Республі-
ку Кувейт на чолі з прем’єр-міністром 
Алаа Хусейном Алі. На наступний день 
було оголошено про те, що цей уряд 
звернувся з проханням про входження 
Кувейту до складу Іраку, і 28 серпня Ку-
вейт був оголошений 19-ю провінцією 
Іраку під назвою «Аль-Саддама».

Ці події призвели до перебоїв в поста-
чаннях імпортерам кувейтської нафти. 

США створили міжнародну коаліцію і 
в ході військової операції (січень-лютий 
1991 року) звільнили Кувейт. Відступа-
ючи на північ, іракські війська застосо-
вували тактику випаленої землі, підпа-
люючи всі нафтові вишки і підриваючи 
нафтопроводи. У результаті цього Ку-
вейт зазнав колосальних збитків, (30-50 
млрд доларів).

Іракська окупація розорила Кувейт, 
столиця Ель-Кувейт була розграбована, 
більшість корінного населення втекло 
до Саудівської Аравії та інших суміжних 
країн, тисячі кувейтців загинули. 
Незважаючи на величезні втрати, 
Кувейт за кілька років відновив колишнє 
процвітання.

Державний устрій
За Конституцією, прийнятою в 1962 

році, Кувейт – конституційна монархія.
Глава держави – емір, шейх Сабах 

аль-Ахмед ас-Сабах. Емір призначає 
главу уряду, має право розпустити пар-
ламент, підписувати законопроекти, а 

також повертати їх на доопрацювання в 
Меджліс. Емір – верховний головноко-
мандувач збройними силами Кувейту, 
він призначає офіцерів на ключові пости 
в армії Кувейту. Згідно з Конституцією, 
емір користується юридичною недотор-
канністю. Публічна критика  еміра тягне 
за собою кримінальну відповідальність.

Крім того, емір призначає кронприн-
ца. Проте його кандидатура повинна 
бути схвалена членами правлячої сім’ї 
і затверджена Національною асамбле-
єю. У тому випадку, якщо Національна 
Асамблея голосує проти запропонованої 
еміром кандидатури, емір зобов’язаний 
подати на розгляд Асамблеї трьох інших 
кандидатів з правлячої сім’ї. Асамблея 
обирає одного з них.

Емір призначає прем’єр-міністра з 
членів правлячої сім’ї. Прем’єр-міністр, 
в свою чергу, призначає чиновників на 
посади в уряді. Ключові міністерства 
очолюють члени правлячої сім’ї.

Законодавча влада належить еміру і 
однопалатним Національним зборам 
«Меджліс аль-Умма» (Національна 
Асамблея). 50 депутатів обираються 
в ході загальних виборів на чотири-
річний термін, ще 15 призначаються 
прем’єр-міністром. Політичні партії за-
боронені.

Кувейт – найстаріша, але не єдина кра-
їна Перської затоки з виборним законо-
давчим органом. При цьому емір і глава 
правлячого сімейства тут також прохо-
дять процедуру виборів і затвердження, 
на відміну від спадкових монархій су-
сідніх країн.

Також в Кувейті жінки мають політич-
ні права нарівні з чоловіками.

Промисловість

Кувейт є великим експортером нафти. 
Розвинені також нафтопереробка і на-
фтохімія. Видобуток нафти забезпечує 
50% ВВП Кувейту, її частка в експорті 
країни становить 90%. Щорічний ви-
добуток нафти сягає біля 100 млн тонн, 
природного газу – понад 4,5 млрд кубо-
метрів.

Під час війни з Іраком економіка Ку-
вейту сильно постраждала через те, що 
Ірак навмисно скинув мільйони тонн на-
фти у Перську затоку.

Також розвинене виробництво буд-
матеріалів, добрив, харчова промисло-
вість. Здійснюється опріснення мор-
ської води, за яким Кувейт є лідером. 
Добрива становлять важливу складову 
частину експорту країни. Також розви-
нений видобуток перлів.

У даний час Кувейт розвиває й інші 
галузі промисловості, які пов’язані з на-
фтою.

Українська громада
Як повідомляє Укрінформ, у лютому 

цього року Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін під час візиту до 
Держави Кувейт зустрівся з місцевою 
українською громадою.

«У ході візиту Міністра закордонних 
справ України Павла Клімкіна до Дер-
жави Кувейт відбулася його зустріч із 
представниками української громади, 
а також українськими студентами, що 
навчаються в Кувейтському універси-
теті. Під час зустрічі Міністра було оз-
найомлено з діяльністю Громадської 
спілки українсько-кувейтської дружби, 
специфікою життя українських гро-
мадян в еміраті, а також особливос-
тями роботи української дипустанови 
в Кувейті», – йдеться у повідомленні 
прес-служби Посольства України в цій 
країні.

Як зазначають у Посольстві, під час 
неформального спілкування Клімкін 
відповів на запитання, що найбільше 
хвилюють громадян, які проживають 
за кордоном. Це, зокрема, можливість 
спрощення візового режиму з Кувейтом, 
відкриття прямого авіасполучення між 
Україною та Кувейтом, проведення кон-
цертів українських творчих колективів 
у країні, можливість офіційного оформ-
лення та функціонування українських 
неурядових організацій та недільної 
школи української мови тощо. Серед ін-
шого, дипломат подякував громаді за її 
активну участь у волонтерській роботі, 
зокрема наданні благодійної допомоги 
на потреби захисників України.

У свою чергу, українська громада те-
пло привітала візит П. Клімкіна до емі-
рату та на знак гостинності й перспек-
тив подальшого розвитку співпраці між 
Україною і Кувейтом презентувала йому 
пам’ятний сувенір, що символізує «вхід 
до кувейтського дому».

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Українці у Кувейті



Здоров’я нації та національні страви 15№(07) 197,
липень 2018

Олександр Усик переміг у фі-
налі Всесвітньої суперсерії з 
боксу та став абсолютним чем-
піоном світу за версіями WBO, 
WBC, IBF і WBA й одержав Ку-
бок Мохаммеда Алі.

За підсумками 12 раундів 
український важковаговик 
Олександр Усик здобув пере-
могу над росіянином Муратом 
Гассієвим з рахунком: 120:108, 
119:109, 119:109.

Фінал Всесвітньої боксер-
ської суперсерії тривав 12 раун-
дів. Протягом всього бою укра-
їнський боксер викидав велику 
кількість серій, чим достатньо 

сильно вимотував суперника. 
У свою чергу М. Гассієв ви-
стрілював рідкісними атаками, 
які не були достатньо ефектив-
ними. Російському боксеру не 
було чого протиставити швид-
кості і техніці О. Усика.

Після бою М. Гассієв назвав 
О. Усика найскладнішим су-
перником в його кар’єрі. «Він 
був фаворитом і довів, що він 
– найкращий. Це дуже хоро-
ший досвід для мене», – додав 
росіянин. Усик подякував усім, 
хто допомагав йому готуватися 
до бою.

fakty.ictv.ua

Фінал. «INTER» Донецьк – 
«Чорне море» 2 : 5. Максимально 
сконцентрованими почали поєди-
нок і суперники по заключній грі 
дня. Тим більше, що команди та-
кож зустрічалися в перший ігро-
вий день, і тоді переможця не було 
виявлено (2 : 2). Оборонні лінії пе-
регравали атакуючі побудови аж 
до заключної трихвилинки, про-
тягом якої одесити видали най-
могутніший відрізок, змусивши 
«INTER» капітулювати. Другий 
тайм донеччани були змушені по-
чинати з «п’ятим», ну а як без ри-
зику зламати опір такого моноліт-
ного колективу як «Чорне море»? 
Ось тільки нічого зробити з оде-
ситами, які звично грали як єдине 
ціле, гості з Донецька не зуміли. 
Навпаки, Стародубовський офор-
мив дубль, пробивши у порожні 
ворота, а потім Возний замкнув 
простріл зліва від Сергія Торшина 

– 0 : 5. Протягом часу, що зали-
шився події відбувалися на поло-
вині майданчика «Чорного моря», 
але з нескінченного розкочування 
м’яча «INTER» «вичавив» тільки 
два голи: з правого краю ціль вра-
зив Нестерук, а потім Сандець-
кийзамкнув дальню стійку – 2 : 
5. «Чорне море» поповнює колек-
цію черговим трофеєм! 

blacksea.odessa.ua

Матч за Суперкубок України 
між київським футбольним клу-
бом «Динамо» і донецьким «Шах-
тарем» завершився перемогою 
столичного клубу з рахунком 1: 0.

Гол забив Віталій Буяльський на 
18-й хвилині. Матч пройшов на 
стадіоні «Чорноморець» в Одесі. 
«Динамо» в сьомий раз виграло 
Суперкубок. «Шахтар» перемагав 
уже вісім разів. Між собою ці дві 
команди боролися за Суперкубок 
11 раз (шість перемог у «Динамо» 
і п’ять у «Шахтаря»). У минулому 
році виграв донецький клуб. Мат-
чем за Суперкубок в Україні від-
крився новий футбольний сезон.

gordon.ua

У чашу блендера кладуть очи-
щені і нарізані скибочками банан 
і ківі, додають малину і чорни-
цю. Масу добре збивають. Окре-
мо подрібнюють фундук до утво-
рення дрібної крихти. 

Ягідно-фруктовий смузі вили-
вають у склянку, посипають го-
ріховою крихтою і додають мед, 
акуратно перемішують. Сніда-
нок готовий.

bhub.com.ua

• 1 невеликий банан;
• половинка ківі;
• 150 г замороженої або сві-

жої малини;
• 120 г чорниці;
• 15 шт. фундука;
• мед або цукор – за смаком.

«У більш досконалому суспіль-
стві біг стане однією з найваж-
ливіших медитацій, тому що 
коли ви швидко біжите, дихаю-
чи глибоко, то поступово, після 
першої милі, у вас зникає поділ 
вас з вашим тілом. Цей поділ 
свідомості і тіла зникає, ви 
стаєте психосоматичним, єди-
ним цілим, єдністю». 

Р. Ошо
Оздоровчий біг – це вид бігу, 

який спрямований на зміцнення 
здоров’я людини. Для того, щоб 
почати тренування не потрібні 
спеціальні знання і досвід. Цей 
вид вправ найбільш легкий, 
доступний і ефективний. Щоб 
дізнатися як біг впливає на ор-
ганізм, виділяють два напрям-
ки: загальний та спеціальний. 
Загальний напрямок контролює 
зміни в центральній нервовій 
системі, заповнює енергоресур-
си організму, знижує захворю-
ваність. Спеціальний напрямок 
покращує роботу серця і судин, 
відповідає за працездатність ор-
ганізму.

Основні позитивні сторони 

бігу:
• підвищує працездатність;
• усуває безсоння;
• позбавляє депресії, стресу, 

негативу;
• поліпшує фізичний і мораль-

ний стан;
• сприяє схудненню, тобто спа-

лює жир;
• очищає організм від шлаків за 

рахунок потовиділення.
Разом з цим для занять оздоро-

вчим бігом є протипоказання:
• гостра форма будь-якого за-

хворювання;
• хвороби суглобів;
• важкі травми і ниючий біль.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА
Для того, щоб пробіжка дала 

максимальний результат необ-
хідно підготуватися до неї – пі-
дібрати зручне взуття та форму. 
Обов’язково потрібно зробити 
розминку. Під час розминки не-
обхідно розігріти судини і зв’яз-
ки за допомогою простих вправ 
або розтяжки. Якщо знехтувати 
цією порадою, то зросте небез-
пека отримання травми. Тому 
навіть досвідчені спортсмени 

перед бігом роблять розминку.
Рекомендується за годину-пів-

тори до бігу з’їсти що-небудь 
легке. Бажано, щоб це були 
складні вуглеводи (гречка, рис), 
які дають організму енергію. У 
процесі тренування слід зверну-
ти увагу на дихання. Воно має 
бути спокійним, рівним: вдих 
через ніс, видих – через рот.

Займатися оздоровчим бігом 
можна як вранці, так і ввечері. 
Проте слід врахувати той факт, 
що вдень рекомендується виби-
рати повільний темп пробіжки 
і невеликі навантаження. При 
раптових навантаженнях піс-
ля сну організм відчуває стрес, 
внаслідок чого такий біг справ-
лятиме негативний вплив. Крім 
цього, не можна бігати, коли на 
дворі спека, а також після 21 го-
дини.

Тривалість бігу залежить від 
фізичної підготовки. Бажано по-
ступово нарощувати темп і час 
тренування. Якщо організм не 
витримує великих навантажень, 
то біг замінюють на швидку 
ходьбу.

Постійно змінювати графік 
тренувань небажано. Необхідно 
зберігати періодичний і постій-
ний режим занять. Займатися 
бігом рекомендується від 3 до 6 
разів на тиждень, а для новачків 
2-3 рази. Відпочинок не повинен 
перевищувати трьох днів.

Перші дні тренувань можуть 
супроводжуватися біллю в м’я-
зах ніг, спини. Відбувається це 
через те, що молочна кислота 
накопичується саме в м’язах. З 
часом біль мине. Але якщо через 
3-4 тренування біль не зникає, 
а навпаки тільки посилюється, 
потрібно негайно звернутися до 
лікаря.

ТЕХНІКА БІГУ
Більшість новачків нехтують 

технікою бігу, що в подальшому 
призводить до неприємних на-
слідків. Принципи правильного 
бігу включають в себе наступне.

1. Необхідно уникати різких і 
вертикальних рухів тіла.

2. Під час бігу утримуйте ба-
ланс: спину тримайте рівно, не 
відхиляйтеся, не хитайтеся на 
обидва боки, дивіться вперед.

3. Дотримуйтеся правильної 
постановки стопи, тобто спо-
чатку торкайтеся землі носком, і 
тільки потім опускайте всю сто-
пу до п’ятки.

4. Важлива економічність ру-
хів. Чим довше зберігатиметься 
початкове положення при бігові, 
тим більшим буде ефект. Отже 
необхідно скоротити зайві рухи.

Підводячи підсумок, хочеться 
сказати, що оздоровчий біг – 
відмінний засіб для профілакти-
ки різних захворювань.

vashaibolit.com.ua

Чіа (іспанська шавлія) – одно-
річна трава родом з Центральної 
і Південної Мексики. Нині це 
насіння дуже популярне серед 
вегетаріанців Європи і США, 
але насправді воно відоме люд-
ству ще з часів стародавніх ци-
вілізацій. Ацтеки, наприклад, 
не тільки додавали зазначене 
насіння в їжу, робили на його 
основі ліки і вичавлювали 
олію, але і обов’язково з’їдали 
жменьку Чіа перед полюванням, 

оскільки вірили, що воно надає 
суперсилу і підвищує витрива-
лість.

Сьогодні Чіа вирощується в 
Мексиці, Гватемалі, Австралії, 
Індії та у Південній Європі. Ця 
трава, яка сягає до 1 метра ви-
соти, має дрібне насіння (при-
близно як насіння льону), однак 
за формою воно більше схоже 
на зменшену квасолю. Поверх-
ня – блискуча, з характерним 
малюнком. Смак у насіння Чіа 
не дуже виражений, віддалено 
він нагадує бобові з горіховим 
присмаком.

Корисні властивості
Інформації про корисні власти-

вості насіння Чіа дуже багато. 
Такий надлишок поживи може 
викликати підозри, проте давай-
те поглянемо на факти.

Достеменно відомо, що насін-
ня Чіа містить 19-23% білка, 
35% жирів, 25% клітковини. 
Воно багате на жирні кислоти 

Омега-3 (в олії Чіа їх біля 64%, 
а це майже в 2 рази більше, ніж 
в ікрі та м’ясі лосося, в 3 рази 
більше, ніж в печінці тріски і в 
40 разів більше, ніж в оливковій 
олії).

Крім того, дві столові ложки 
насіння Чіа – це:

* біля 40% від денної норми 
харчових волокон (клітковини);

* у 6 разів більше кальцію, ніж 
в склянці молока (в 100 г насін-
ня міститься аж 631 мг кальцію, 
до того ж загальновідомо, що 
рослинні джерела кальцію кра-
щі, ніж тваринні);

* біля 30% від денної норми 
магнію;

* в 6 разів більше заліза, ніж в 
шпинаті;

* на 65% більше калію, ніж в 
одному банані;

* вдвічі більше антиоксидан-
тів, ніж в такій же порції чорни-
ці або лохини;

* лише 85 калорій.

Як і з чим вживати?
Насіння Чіа вживаються в їжу 

сирим. При цьому їсти його 
можна не тільки в чистому ви-
гляді, але і разом з фруктами, 
ягодами, додавати в салати. 
Завдяки досить приємному го-
ріховому смаку це насіння мож-
на сміливо використовувати як 
чудовий додаток практично до 
будь-яких страв.

Чіа можна додавати в зелені 
коктейлі, які дуже корисні для 
здоров’я, а також у різноманітні 
соуси, йогурти, смузі, страви з 
рисом, дитячі суміші, страви із 
зернових і овочів, як додаткову 
приправи для десертів і випічки.

Якщо додати насіння у вологу 
їжу, воно стане м’яким та схо-
жим на желатин. Якщо їжа суха, 
то насіння залишиться хруст-
ким. Тут, як то кажуть, справа 
смаку.

yoga-sadhana.net

Біг – основа здорового способу життя

Насіння Чіа – дивовижне та смачне

                      Спортивні новини
О. Усик переміг М. Гассієва «Динамо» виграло 

Суперкубок України, 
обігравши «Шахтар»

«Чорне море» – тріумфатор Odessa Open 
Cup 2018!

Чемпіонат світу з футболу 2018
Чемпіон світу – Франція
Друге місце – Хорватія
Третє місце – Бельгія

Ягідний смузі: 
літні нотки в нашому
 повсякденному меню
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МІГРАЦІЯ

ПОЕЗІЯ СЕРЦЯ

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ, АБО ЯБЛУЧНИЙ СПАС

«МАТИ СОЛДАТА»
Проводять АТО,
А може палає війна?!
У світі відсутня
Думка одна
          Лиш мати солдата
         Може знати сповна
         Є в нас війна -
        Чи її вже нема?!
Куля, що тихо,
Чи з свистом летить,
Життя відбере
Чи дасть сину жить?
       Мамине серце все відчуває,
   Ранило сина - чи його вже 

немає.
    А може він у ворожім полоні
    Все в неї на серці, як на долоні.
І в сина на серці

Відсутні байдужості лати,
Такі патріоти,
Ідуть у солдати.
     Життя іскрою в нього горить!
     І знають усі навкруги,
     Що скоро в раю йому жить.
І мама, коли на війну його 

проводжала, 
 Це все вона знала! Це все вона 
знала!

«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ»
Краю мій рідний,
Дорогий мій краю.
Де б не був я в білім світі
Тебе пам’ятаю.
       Пам’ятаю нашу річку,
      Вигін біля яру,
     Як ідуть селом корови      

Питання до кросворду:
За горизонталлю: 
6. Сукупність тварин, що населяють товщу води й пасивно переносяться водою. 

7. Орган слуху. 8. Атмосферні опади. 9. Ділянки слизової оболонки ротової по-
рожнини ссавців і людини, що покривають зубні відростки щелеп і коріння зубів. 
12. Хижий нічний птах з великою круглою головою, великими очима й коротким 
гачкуватим дзьобом. 13. Найменша кількість хімічного елемента, що складається 
з ядра й електронів. 14. Великий травоїдний ссавець з довгим хоботом і двома 
бивнями, що живе у Тропічній Африці та Азії. 15. Частина доби. 17. Тонконо-
гий, з видовженим тулубом і довгою гострою мордою, з прямою шерстю мислив-
ський собака. 20. Один з їстівних грибів із бурою шапинкою та білим м’якушем, 
що росте переважно в березових лісах.

За вертикаллю: 
1. Стопа, нога тварини, птаха і т. ін. 2. Водний потік, що живиться із джерела або 

стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів’я 
до гирла. 3. Розділ зоології, що вивчає раковини сучасних і вимерлих молюсків, 
плечоногих та інших тварин. 4. Гостра частина органа захисту або нападу дея-
ких комах, якою вони жалять. 5. Промислова риба родини коропових. 10. Один 
з трьох головних агрегатних станів речовини. 11. Тривалість існування явищ і 
предметів, яка вимірюється століттями, роками, місяцями, годинами, хвилинами 
і т. ін. 16. Яєчка, що їх відкладають самиці риб, раків, жаб та інших водяних тва-
рин. 18. Схожий на невелику чаплю болотний птах із довгими ногами й загнутим 
дзьобом; у стародавніх єгиптян уважався священним. 19. Рухливий м’язовий ор-
ган у ротовій порожнині хребетних тварин і людини, який допомагає захоплюва-
ти, пережовувати й ковтати їжу, визначає її смакові якості.

ГОРОСКОП
на серпень 2018 року

«Кросворд»

Відповіді до кросворду:
6. Зоопланктон. 7. Вухо. 8. Дощ. 9. Ясна. 12. Сова. 13. Атом. 14. Слон. 15. Ніч. 17. Хорт. 20. Підберезник.
За вертикаллю: 
1. Лапа. 2. Ріка. 3. Конхіологія. 4. Жало. 5. Товстолобик. 10. Газ. 11. Час. 16. Ікра. 18. Ібіс. 19. Язик.

Лев. На Левів очікує вдалий місяць, який, 
втім, не обійдеться без сюрпризів, не всі з 
яких можна назвати приємними. Основ-
ними покровителями будуть Сонце, яке 
наповнює своїх підопічних життєвими 
силами, і Плутон, відповідальний за 
підтримання енергетичних запасів.

Діва. Серпень принесе довгоочікуване 
вирішення всіх проблем, що накопичили-
ся. Заплануйте довгоочікуваний ремонт чи 
купівлю побутової техніки – підвищення 
комфортності житла зробить вас 
щасливішим. Романтична сфера вимагає 
перегляду відносин з партнером.

Скорпіон. Попереду – нетривіальний 
життєвий період. На жаль, події залишать у 
вас не так вже й багато позитивних вражень. 
Серпень обіцяє стати непростим часом з точ-
ки зору комунікацій і любовних відносин. 
Зберігається ризик, що деякі з представників 
цього знаку розлучаться з коханими: – їхні 
відносини не витримають лавини конфліктів.

Стрілець. Останній місяць літа стане 
цілком позитивним. Більша частина проблем 
вирішиться сама собою. Не менш успішним 
буде серпень і для тих, чий рід діяльності 
передбачає комунікації та переговори. 
Сімейні Стрільці відчують бажання ненадо-
вго вирватися з кола побутових турбот.

Козеріг. Як представнику стихії Землі 
зірки обіцяють Козерогу напружений 
життєвий період. На жаль, всі складності 
серпня – це лише наслідок ваших минулих 
помилок. У результаті будь-які професійні 
дії супроводжуватимуться незмінно 
негативним результатом. 

Водолій. Зірки обіцяють Водолію наси-
чений місяць, який залишить після себе 
приємні враження. Жодних знакових подій 
з вами не станеться, але ви побуваєте на 
кількох веселих заходах і зможете встанови-
ти контакти з людьми, які ще знадобляться 
вам в майбутньому. Особливо успішними 
будуть Водолії, які працюють в юридичній 
галузі або політиці.

Риби. У серпні випаде безліч нових мож-
ливостей. Основним покровителем для 
цього знака буде Венера, так що можете не 
переживати за стан справ на любовному 
фронті. Сімейні Риби повинні приділити 
увагу емоційним потребам партнера. Він 
регулярно витягує вас з депресій, але його 
життєві сили вже  виснажені.

Овен. Серпень може стати вдалим місяцем, 
хоч і з великою натяжкою. На щастя, 
професійна діяльність Овнів практично не 
зазнає негативного планетарного впливу 
– дружньо налаштований Меркурій допо-
може втілити плани, що стосуються сфери 
послуг, торгівлі або біржової діяльності.

Телець.Доведеться взяти на себе роль безу-
мовного лідера в сім’ї і колективі. Ваша до-
помога і підтримка стануть вирішальними 
факторами у досягненні професійних 
результатів та вирішенні побутових про-
блем. Просування по кар’єрних сходах буде 
пропорційне витраченим зусиллям.

Близнюки. Близнюкам варто вкладати 
гроші в проекти, пов’язані з торгівлею 
нерухомістю, біржовими операціями 
на ринку сільгосппродукції або цінних 
паперів. Венера принесе в життя Близнюків 
справжню інтригу – відразу кілька цікавих 
особистостей вступлять у боротьбу за вашу 
прихильність.

Рак. Особи, які давно замислювалися про 
переїзд або зміну роботи, можуть розпо-
чинати втілювати дані цілі – заходи тако-
го роду обіцяють пройти без перешкод. 
У бізнесі не варто розпорошуватися на 
кілька проектів відразу – вам не вистачить 
матеріальних ресурсів. 

Це одне із 12 найбільших християнських свят, яке відзначається пра-
вославними та греко-католиками. Преображення відзначається 19 
серпня, але саме святкування триває 9 днів: з 18 до 26 серпня. Припадає 
на Успенський піст або Спасівку, проте цього дня дозволяється спожи-
вати рибу, олію та вино.

На це свято за древнім церковним звичаєм святять груші, яблука, мед 
і обжинкові вінки або жмут колосся жита й пшениці. Тому в народі цей 
день називають Другим, або Яблучним, Спасом. Свято Преображення 
обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі саме в ту пору доз-
рівав виноград, який і прийнято освячувати в цей день. Церква, благо-
словляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що все – від лю-
дини до рослини – повинно бути присвячене Богові як Його творіння.

За народними прикметами, Яблучний Спас означає настання осені і 
перетворення природи. Вважається, що ночі після Спаса стають наба-
гато холоднішими. У середній смузі України від цього дня вже можуть 
починатися приморозки, а тому кажуть: «Прийшов Спас, держи рука-
виці про запас!». 

Зі святом Спаса пов’язані різні обжинкові обряди: у церкві святять 
обжинкові вінки, на ниві ставлять «Спасову бороду» – останнє незжате 
колосся, яке просто на полі урочисто зав’язують червоною стрічкою і 
якому приноситься в жертву хлібина. Цей обряд також має назву Веле-
сової, або Дідової, Бороди. 

До церкви несли святити квіти, мак, вірячи, що обсипання свяченим 
маком перешкоджає відьмам ходити до хліва, а до дому – ходячим по-
кійникам. Після посвяти квіти й голівки маку кладуть за іконами, де 
вони зберігаються до весни. Весною мак розсівають по городу, а сухі 
квіти на Благовіщення дівчата вплітають до своїх кіс – «щоб не випа-
дало з голови волосся».

Терези. Зірки приготували надзвичайно 
гармонійний життєвий період, під час якого 
цей знак навряд чи зіткнеться з серйозними 
проблемами. Якщо Терези зможуть скон-
центруватися і продемонструють високий 
результат, то їм варто очікувати нової поса-
ди або переведення в підрозділ з великими 
перспективами.

Народні прикмети:
•  Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.
• До Спасівки бджола робить на пана, а після 

Спасівки – на себе.
• Якщо у Спасівку дутимуть великі вітри, то 

зима буде з віхолами та лютими морозами.
• Якщо у Спасівку на деревах жовтіє листя, 

це віщує ранню осінь.
 • Якщо на Спаса нема дощу, то це прикмета, 

що буде гарна суха осінь.

О.С. Радько

у свою кошару
Пахне вулиця травою,
Молоком і степом.
Беруть люди з криниць воду
Бряцаючи цепом.
     Рідну школу,
     Учнів пам’ятаю.
     Як хлоп’ятком босоногим
     По садку блукаю.
Кличуть мама:
«Йди до хати, молока попити!»
Бо не вже в неї часу,
Треба щось робити.
   Тато прийдуть із роботи,
   А ми діти з школи
   Всі зберуться біля столу
   І підуть розмови.
 


