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14 жовтня 2018 року - День захисника України

28 жовтня 2018 року - День визволення України від фашистських загарбників

Президент: День захисника України – це свято і чоловіків, і
жінок, які боронять нашу державу
«День захисника України – свято,
яке вже безпосередньо пов’язане із
сучасними героями, з учасниками
бойових дій за незалежність держави… З добровольцями, волонтерами,
медиками, працівниками оборонних
підприємств, священиками-капеланами», – наголосив Президент Петро
Порошенко під час участі в церемонії
складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
Глава держави особливо наголосив,
що це свято українських захисників не є святом за гендерною ознакою. «Вже більше не будуть вітати
(зі святом – ред.) лише тому, що він
хлопчик. Треба бути захисником. І 55
тисяч жінок, які служать і воюють в
лавах Збройних сил є яскравим тому
підтвердженням», – зазначив Петро
Порошенко.
Глава держави наголосив, що підписав закон щодо забезпечення рівних

прав і можливостей під час проходження військової служби. «Ми скасовуємо необґрунтовані обмеження
щодо служби жінок у військовому
запасі та проходження ними військових зборів. Закріплюємо принцип, за
яким жінки отримують рівний із чоловіками доступ до посад і військових звань. Впевнений, що і однаковий
обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби
сьогодні також забезпечено законом»,
– додав він.
«На перший погляд, не так багато,
принаймні, ми би бажали, щоб ця
цифра була більша. Але прошу не забувати, що ця дата з’явилася в нашому
офіційному календарі тільки чотири
роки тому. Тому насправді цифру слід
вважати високим показником довіри
суспільства до Збройних сил. Впевнений, щороку вона і далі зростатиме»,
– зазначив Президент.
president.gov.ua

Україна та Білорусь уклали Угоду про реадмісію осіб
У ході робочого візиту Президента України Петра Порошенка до Білорусі було підписано Угоду між Україною та
Білоруссю про реадмісію осіб.
Документ підписали Голова
Державної міграційної служби
України Максим Соколюк та
Міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Ігор Шунєвич.
Метою Угоди є створення
правових підстав, необхідних
для встановлення та розвитку
міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що
дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією,
та підвищити ефективність
спільної боротьби з незаконною

міграцією шляхом удосконалення
правового регулювання цієї діяльності.
Угода на основі взаємності
визначає швидкі й ефективні
процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які перебувають
на територіях України та Республіки Білорусь нелегально.
Підписання Угоди сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин між
Україною та Республікою Білорусь, а також дотриманню
Україною своїх обов’язків перед світовою спільнотою щодо
запровадження
ефективних
важелів здійснення державної
політики в сфері реадмісії осіб.
dmsu.gov.ua
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У Державній міграційній службі України

Щиро вітаю з Днем захисника
України!
14 жовтня – дуже багатогранна дата, в якій втілені вікові традиції та відображена сутність українського народу. Це свято несе у
собі значно більше, аніж дрібні подарунки і це вже давно значно
більше, ніж просто «чоловічий» день.
Формально у цей день ми звертаємося і до релігії, шануючи
свято Покрова Пресвятої Богородиці, згадуємо історію, вшановуючи українських козаків, і, врешті, усвідомлюємо свою приналежність до національних цінностей, святкуючи його як свято
захисників України. Разом з тим, цей день є для кожного з нас святом європейських цінностей, демократії, гендерної рівності та поваги.
Тому вітаю сьогодні і чоловіків, і жінок – завзятих, сильних та відповідальних,
які щодня захищають від труднощів і негараздів свої домівки, сім’ї та країну,
несуть відповідальність за сьогодення та роблять все можливе для щасливого
майбутнього. Кожен з нас, виконуючи свою роботу сумлінно, відповідально і
чесно, вносить свій внесок у добробут і процвітання нашої України.
Сердечно бажаю вам міцного здоров’я, родинної злагоди, добра та миру!
Слава Україні!
З повагою,
Голова ДМС
Максим Соколюк

Комунікаційники обласних управлінь
міграційної служби вдосконалили
навички комунікації з громадськістю та
ЗМІ

У ДМС відбулася зустріч з
представниками міграційних відомств
Королівства Нідерланди

У ДМС відбулася робоча зустріч Голови міграційної служби Максима Соколюка із директором імміграційного
бюро зв’язку та бюро прикордонних
питань Служби натуралізації та імміграції Королівства Нідерланди Марком
ван Ельзаккером та другим секретарем
з питань імміграції Посольства Королівства Нідерландів в Україні Ізабель
Сюплі. У зустрічі також взяли участь
представники апарату ДМС.
Під час зустрічі було обговорено чимало робочих питань, які стосуються
міграційної сфери, зокрема – окреслено діяльність та завдання міграційної
служби, а також обговорено досвід,
отриманий представниками ДМС під
час оглядового візиту до Королівства
Нідерландів влітку 2018 року.
Учасники зустрічі детально обговорили досвід Нідерландів у питаннях, що

стосуються реадмісії осіб, нелегальної
міграції, особливостей процедур отримання громадянами України дозволів
на тимчасове та постійне проживання
у Королівстві Нідерланди тощо. Також
під час спілкування було розглянуто
конкретні ситуації з досвіду Нідерландів, серед яких – вирішення міграційних питань у взаємодії при цьому з іншими відомствами, такими як поліція,
міністерства внутрішніх та закордонних справ та ін.
У подальшому сторони зустрічі домовилися продовжити співпрацю у вирішенні проблемних питань міграційної
сфери. Також передбачається, що ДМС
ознайомить представників Посольства
Королівства Нідерланди в Україні з
процедурою оформлення та видачі біометричних документів в Україні.
dmsu.gov.ua

Відбулося чергове засідання Керівного
комітету проекту «Підтримка управління
міграцією та притулком в Україні»
У Києві було проведено семінар для
комунікаційників територіальних органів міграційної служби, які навчалися
більш якісно та ефективно комунікувати з представниками громадськості та
засобами масової інформації.
Під час дводенної зустрічі учасники
семінару поспілкувалися з Головою
ДМС Максимом Соколюком, директором Департаменту комунікації МВС Артемом Шевченком, а також прослухали
презентації експертів у сфері комунікацій – партнера Change Communication
Олени Лобової та тренера digital-агенції Wideworks Ольги Заіменко. Також з
учасниками семінару зустрівся та виступив

Головний редактор газети «Міграція» Іван
Супруновський.
Загалом цьогорічний семінар було
присвячено інформаційній підтримці
безвізового режиму в Україні, формуванню ключових меседжів для забезпечення ефективної комунікації працівників ДМС з інститутами громадянського
суспільства та ЗМІ. Окрему увагу було
приділено питанням представництва
міграційної служби у соціальних мережах, зокрема у Facebook. Також було
розглянуто функціонування сервісів
ДМС, серед яких «Електронна черга».
dmsu.gov.ua

Відбулося шосте засідання Керівного
комітету проекту «Підтримка управління
міграцією та притулком в Україні», який
фінансується ЄС та реалізовується Представництвом МОМ в Україні.
Основні цілі зазначеного проекту такі:
вдосконалення державної політики, законодавчої бази в сфері міграції та притулку;
зміцнення технічно-інституційних спроможностей та підвищення ефективності
державних органів-бенефіціарів в сфері
управління міграцією і кордонами; покращення технічних спроможностей державних органів-бенефіціарів шляхом надання
обладнання та інформаційно-технічних
рішень в сфері управління міграцією і кордонами.
У ході заходу сторони обговорили поточні

результати імплементації проекту, зокрема
стан впровадження кожного з компонентів
проекту, та подальші кроки його реалізації.
dmsu.gov.ua

Онлайн-сервіс «Електронна черга»
підключено в усіх областях України
1 жовтня до сервісу «Електронна черга» було підключено останню область – Луганську. Відтак, записатися до електронної черги на оформлення біометричних документів тепер можна у всіх областях України.
Відтепер для отримання послуг з оформлення паспорта громадянина України та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з метою мінімізації часу перебування відвідувачів у територіальних підрозділах ДМС, достатньо попередньо зареєструватись в електронній черзі, обравши зручні для себе час та дату відвідування
підрозділу. Сервіс доступний на офіційному веб-сайті ДМС за посиланням: https://
dmsu.gov.ua/services/online.html.
Нагадуємо, що перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки здійснюється виключно за місцем реєстрації особи, тому потрібно звертати на це
увагу при виборі територіального підрозділу під час реєстрації в електронній черзі. Усі наступні оформлення ID-картки, а також оформлення закордонного паспорта
можна здійснити у будь-якому підрозділі ДМС по всій території України, незалежно
від реєстрації місця проживання.
dmsu.gov.ua

У Державній міграційній службі України
Представники ДМС взяли участь у форумі,
присвяченому проблематиці гендерної рівності

У Києві відбувся форум «Гендерна політика
МВС: Рівні можливості кожному». Мета заходу –
порушити проблеми гендерної рівності та знайти
шляхи їх вирішення.
Заступник глави МВС Тетяна Ковальчук зауважила, що політика рівних можливостей – це ні в
якому випадку не про перевагу жінок над чоловіками та надання їм привілеїв лише за ознакою
статі.
«Гендерна політика – це, перш за все, про рівний
доступ до можливостей. Кожен має бути вільним
у своєму виборі. Це те, до чого ми прагнемо у

МВС. Це те, що дозволяє маленьким дівчаткам та
хлопчикам мріяти», – зазначила заступник Міністра внутрішніх справ.
Зокрема, під час форуму було розглянуто міжнародний досвід, можливості й навчання у гендерній сфері, а також історії лідерства та чоловічої
підтримки жіночого лідерства.
Загалом учасниками форуму стало чимало іноземних та вітчизняних фахівців, які сприяють реалізації в Україні політики рівності, в тому числі
– представники ДМС.
dmsu.gov.ua
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Представники ДМС
відвідали з ознайомчим
візитом Королівство
Швеція
Представники Державної міграційної служби України взяли
участь в ознайомчому візиті до
Міграційної служби Королівства
Швеція, який проходив в рамках
реалізації проекту Міжнародної
організації з міграції «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні».
У ході візиту українська делегація ознайомилась з найновішими методами та інструментами управління персоналом та
внутрішньою комунікацією в
Міграційній службі Королівства
Швеція, а також поділилася зі
шведськими колегами власними

напрацюваннями у зазначеній
сфері.
dmsu.gov.ua

У ДМС відбулися навчання
з питань пожежної безпеки

Уряд вніс зміни у порядок оформлення паспорта
громадянина України у формі ID-картки
Запровадження паспорта у формі картки в Україні розпочалося у січні 2016 року, і до цього часу
нові паспорти видаються лише в разі обміну
паспорта, замість втраченого або викраденого,
а також особам, які досягли 14-річного віку та
оформлюють паспорт вперше. Головною метою
запровадження нового документа є безпека суспільства, захист від підробки та крадіжки особистості
(англ. Identitytheft).
Перший паспорт громадянина України видається безкоштовно, за заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір,
розмір якого складає 279 грн.
3 жовтня 2018 року на засіданні Кабінету Міністрів України було внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р.
№ 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
знищення паспорта громадянина України».
Відтак після набрання постановою чинності громадяни України матимуть можливість здійснити

обмін паспорта у формі книжечки на паспорт у
формі картки за бажанням у будь-який час.
Міграційна служба підкреслює, що обов’язкова
заміна документів законодавством не передбачена, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії.
dmsu.gov.ua

Представниця навчального консультаційного центру «Експерт»
Ірина Петченко розповіла працівникам апарату ДМС про те, як
діяти, якщо на їхньому робочому місці виникла пожежа.
«Життя людини – це найважливіше, про що потрібно пам’ятати
у небезпечній ситуації», – наголосила Ірина Петченко учасникам
навчального заняття. Також вона зазначила, що кожному працівнику необхідно знати не лише елементарні правила поводження
з вогнем та дій під час пожежі, а й ознайомитися зі схемами евакуації та місцезнаходженням аварійних виходів у робочих приміщеннях.
Під час навчань учасники обговорили елементарні правила, які
стосуються дій під час пожежі, ознайомилися з типами систем
пожежогасіння та видами вогнегасників, а також переглянули цікаві та інформативні відеосюжети, які наочно демонструють не
лише теоретичні, а й практичні аспекти пожежної безпеки.
dmsu.gov.ua

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»
ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Начальника УДМС України
в Івано-Франківській області
Сергія Степановича
Саїва

Начальника УДМС України
в Тернопільській області
Ярослава Івановича
Давибіду

В. о. начальника ГУ ДМС України
у Дніпропетровській області
Світлану Борисівну
Кулябу

Начальника УДМС України
у Миколаївській області
Володимира Васильовича
Іванова

Начальника УДМС України
у Черкаській області
Івана Володимировича
Шапрана

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, злагоди та нових успіхів у Вашій професійній діяльності!
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У територіальних міграційних службах України
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Колегії, на яких було підбито підсумки роботи, відбулися в Одеській, Житомирській, Львівській, Херсонській, Черкаській,
Хмельницькій та Чернівецькій областях

Реорганізація міграційних органів

Згідно з Постановою КМУ від 12 вересня 2018 р. № 732 «Про реорганізацію
територіальних органів Державної міграційної служби», утворено Центральне
міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській
області як юридичну особу публічного
права після реорганізації шляхом злиття
Управління Державної міграційної служ-

би у Київській області та Головного управління Державної міграційної служби у м.
Києві.
Центральне міжрегіональне управління
Державної міграційної служби у м. Києві
та Київській області є правонаступником
майна, прав та обов’язків Управління Державної міграційної служби у Київській області та Головного управління Державної
міграційної служби у м. Києві.
Наказом Державної міграційної служби
України від 05.10.2018 р. № 245-кт В’ячеслава Валерійовича Гузя в порядку переведення призначено на посаду начальника
Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м.
Києві та Київській області, після звільнення його з посади начальника ГУ ДМС у
Харківській області.
Бажаємо успіхів в розбудові Держаної
міграційної служби України!

Начальник УДМС Хмельниччини разом із Головним
редактором газети «Міграція» з робочим візитом
відвідали територіальні підрозділи служби
Із робочим візитом до 5
територіальних підрозділів
міграційної служби Хмельниччини завітали Головний
редактор газети «Міграція»,
член колегії ДМС України
І.П. Супруновський у супроводі начальника Управління О.М. Панькова.
Під час візиту Іван Петрович передусім познайомився із колективом Городоцького РС, Чемеровецького
РС, Ярмолинецького РС,
Дунаєвецького РВ та Кам’янець-Подільського РВ та
мав змогу бути присутнім
на прийомі громадян працівниками вищевказаних
територіальних підрозділів
під час надання адміністративних послуг, де відзначив
належне виконання ними
своїх службових обов’язків.
Під час зустрічі учасники
заходу обговорили міграційну ситуацію в області,
кількісні показники в сфері
документування біометричними документами громадян,

Начальник ГУ ДМС в
Одеській області Олена Погребняк та перший заступник начальника Іван Безкищенко зустрілися з гостями
із Польщі.
Відвідали Головне управління представники Департаменту з питань процедури
біженців польського Управління у справах іноземців у
Варшаві, а саме: Патриція
Пшешлакевич-Рогозинська,
Анна Козловська та Олександра Шумілевич. Також
на зустрічі були присутні
представники ГО «Десяте
квітня».
Метою обговорення стала ситуація, яка склалась з
внутрішньо переміщеними
особами на території України. Польські представники
зазначили, що громадяни
України, які проживали в
Луганській та Донецькій
областях, а також на території Криму, звертаються
до них з метою отримання
статусу біженця. Тому було

прийнято рішення самостійно ознайомитись та вивчити дану тему, щоб краще зрозуміти ситуацію, яка
склалась в даних осіб.
Олена Погребняк розказала про проблеми, які
виникають під час документування
внутрішньо
переміщених осіб, які зареєстровані в населених пунктах, що розташовані на території анексованого Криму
та на тимчасово окупованих
територіях Донецької та Луганської областей.

Перший заступник начальника Іван Безкищенко
розповів гостям, як проводиться процедура ідентифікації осіб та про проблеми,
які виникають при даній
процедурі.
Гості з Варшави залишились задоволені результатами
зустрічі та подякували керівництву Головного управління
Державної міграційної служби України в Одеській області
за гостинність та співпрацю.
Головне управління ДМС
в Одеській області

Фахівці міграційної служби Полтавщини організували
промо-акцію з питань оформлення біометричних
документів

а також питання, які виникають в процесі щоденної
роботи служби. Не залишилось без уваги питання
щодо подальшої співпраці
та інформування краян про
основні напрямки та результати діяльності міграційної
служби Хмельниччини на
шпальтах Всеукраїнської
інформаційно-аналітичної

газети «Міграція». Адже колектив Управління не один
рік співпрацює із даним
виданням і така співпраця
завжди була направлена на
своєчасне доведення інформації до широкого кола читачів.
Управління ДМС
у Хмельницькій області

У Миколаєві пройшли навчання щодо нагляду та
контролю за виконанням законодавства в міграційній
сфері для працівників територіальних підрозділів
Керівництво УДМС України в Миколаївській області проводило навчання для
працівників територіальних
підрозділів УДМС України
в Миколаївській області, які
відповідають за дотримання
міграційного законодавства
та виявлення порушників
міграційного законодавства.
Перед проведенням заняття начальник УДМС України в Миколаївській області
Володимир Іванов довів до
відома присутніх важливість вивчення законодавства в міграційній сфері,
своєчасного виявлення порушників міграційного законодавства, правильного і
законного документування
іноземців.
Проводив навчання спеціалістів начальник відділу
організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії

У Головному управлінні ДМС України в Одеській
області прийняли гостей з Республіки Польща

та видворення Артем Місанчук.
У ході проведення заходів було обговорено багато
питань, які виникають при
перевірці дотримання міграційного законодавства.
Наприкінці навчання спеціалісти
територіальних

підрозділів, які відповідають
за дотримання міграційного
законодавства та виявлення
порушників, пройшли тестування на знання міграційного законодавства України.
Управління ДМС
у Миколаївській області

Співробітники Управління Державної
міграційної служби у Полтавській

області днями організували промоакцію серед підприємців та відвідувачів
Торгівельно-розважального
центру
«Київ» у м. Полтава.
Метою проведення такої акції є надання безоплатної правової допомоги,
якісних консультації з питань міграційного законодавства, зокрема в частині
оформлення біометричних документів,
а також ознайомлення громадян з правилами безвізового режиму.
За бажанням відвідувачі торгівельного центру отримували консультації
та інформаційні буклети на відповідну
тематику, а також пам’ятки для осіб,
які бажають скористатись правилами
безвізового режиму.
Слід зазначити, що проведення тематичних промо-акцій є черговим кроком
міграційної служби Полтавщини з інформування та роз’яснення серед населення міграційного законодавства.
Управління ДМС
у Полтавській області

У Харкові відбулася семінар-нарада з з вивчення вимог
антикорупційного законодавства на тему: «Конфлікт
інтересів на державній службі»

У приміщенні Головного управління ДМС
України в Харківській
області
завідувачем
сектору з питань запобігання та виявлення
корупції Головного територіального управління
юстиції у Харківській
області проведено семінар-нараду з вивчення
вимог антикорупційного
законодавства на тему:
«Конфлікт інтересів на
державній службі» для
керівників структурних
підрозділів апарату та
територіальних підрозділів ГУ ДМС України в
Харківській області.
Присутні мали змогу
задати
питання,
що

стосуються наявності та вимог антикорупційного
врегулювання конфлікту законодавства.
інтересів на державній
службі, а також загальні
Головне управління ДМС
питання
дотримання
у Харківській області

У територіальних міграційних службах України
Начальник міграційної служби Вінниччини взяв
участь у відкритті ЦНАПУ в с. Якушинці
Мешканці Якушинецької
об’єднаної територіальної
громади матимуть змогу
оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та паспорт
громадянина України для
виїзду за кордон у місцевому Центрі надання адміністративних послуг.
Привітати громаду завітали перший заступник
голови ОДА Андрій Гижко, начальник управління
ДМС України у Вінницькій
області Борис Наливайко
та голова Вінницької райдержадміністрації Михайло Демченко.
«Якушинецька громада
досягла значних успіхів,
адже вперше в Україні тут
з’явилася
муніципальна
поліція. ЦНАП надає 70
адмінстративних послуг
громадянам. А від сьогодні
ви розпочинаєте оформлення та видачу ID-карток
і закордонних паспортів.
Цей крок є абсолютно логічним, і ваша громада стає
на голову вище від сусідів.
Усе, що ви робите і ваш
досвід притягують до вас
інші громади. ЦНАПи – це
перш за все, якісна послуга,

вчасна послуга і питання
боротьби з корупцією. Через такі прозорі офіси ми
можемо викорінити дане
явище. Тож бажаю, аби
ваш ЦНАП став показовим
не лише для ОТГ, а й для
міст і районних центрів», –
зазначив Андрій Гижко.
Борис Наливайко привітав мешканців с. Якушинці із відкриттям Центру
та пообіцяв зі свого боку
методичну та практичну
допомогу у роботі по лінії Державної міграційної
служби.
«Сьогодні
ми
стали
ще на крок ближче до
наших жителів і це дуже
відповідальна
послуга.

Працівники
Центру
пройшли стажування та
навчання в управлінні
міграційної
служби
області, тож послуги із
оформлення та видачі IDкарток та закордонних
паспортів надаватимемо
швидко
і
якісно»,–
запевнила керівник Центру
Оксана Романюк.
Крім цього, присутні оглянули хід будівництва нового приміщення Центру
надання адміністративних
послуг Якушинецької ОТГ,
який планують завершити
у І-ІІ кварталі 2019 року.
Управління ДМС
у Вінницькій області

У Сумах, за участі представників міграційної служби,
відбулись заходи з нагоди Дня захисника України
14 жовтня в обласному центрі Сумщи- представників місцевої влади. Конни, за участі представників міграційної цертною програмою містян та гостей
служби, відбулись заходи з нагоди Дня Сум вітали творчі колективи Сумщини.
захисника України.
Управління ДМС
Розпочали з покладання квітів до
у Сумській області
пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні, могил загиблих в зоні
проведення АТО, братської могили
«Мати - Батьківщина», Меморіального
комплексу «Вічна Слава».
Потому, на центральній площі міста
розпочались тематичні урочистості під
назвою «Зі святом мужності й відваги».
Учасники зібрання заслухали вітальне звернення Президента України,

Усі територіальні міграційні служби України взяли
участь у заходах з нагоди Дня захисника України

У прямому ефірі телеканалу «С-TV» начальник
міграційної служби Житомирщини спілкувався з
жителями області

У прямому ефірі інформаційно-аналітичної програми «Об’єктив» Житомирського телеканалу «С-TV» начальник Управління ДМС в області
Олександр Радько розповів телеглядачам про роботу УДМС та територіальних підрозділів міграційної служби.
Зокрема, він повідомив, що з початку поточного року в УДМС та територіальних підрозділах майже 87 тисяч
громадян оформили паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
більше 30 тисяч – паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

З початку дії безвізу для України послугою з оформлення паспорта для
виїзду за кордон на Житомирщині
скористалися більше 150 тисяч громадян.
За надані населенню адміністративні
послуги ДМС перерахував до місцевих бюджетів Житомирської області
кошти на суму майже 35 млн гривень.
До адміністративної відповідальності
притягнуто 533 порушників міграційного законодавства. Підрозділами
УДМС України в Житомирській області прийнято 198 рішень про примусове повернення іноземців та осіб без
громадянства до країн походження, в
т.ч. 35 – із забороною в’їзду в Україну,
відносно шести іноземців районними
судами прийнято рішення про примусове видворення за межі України,
37 іноземцям скорочено термін перебування в Україні, п’ятьох іноземців
поміщено до Чернігівського ПТПІ та
в подальшому видворено за межі держави.
Управління ДМС
у Житомирській області
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На Волині відбувся семінар щодо протидії
незаконній міграції в Україні

У Луцьку пройшов семінар-практикум на тему: «Дотримання прав
біженців і шукачів притулку під час
протидії незаконній міграції, як одного з інструментів забезпечення національної безпеки України».
У заході взяли участь: заступник
директора департаменту у справах

іноземців та осіб без громадянства
ДМС України Петро Синявський,
начальник Луцького прикордонного
загону, старший радник з правових
питань УВКБ ООН, Голова Ківерцівського районного суду, директори
регіональних центрів надання безоплатної правової допомоги Волинської області, керівники секторів
міграційної служби області та Волинського ПТПІ.
На заході було обговорено правовий порядок затримання іноземців,
проблемні питання під час їхнього
звернення до процедури отримання
статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні а також
систему притулку в Україні та її відповідність міжнародним стандартам. У
кінці семінару відбувся ознайомчий
візит до Волинського ПТПІ.
Управління ДМС
у Волинській області

Круглий стіл з адміністрацією медичного
університету
Вже втретє за останні декілька місяців в Управлінні ДМС у Тернопільській області відбувся круглий стіл
з освітянами. Цього разу актуальні
питання документування іноземних
студентів та їхнього перебування в
Україні керівництво міграційної служби області обговорило з ректором та
адміністрацією Тернопільського державного медичного університету.
«Зважаючи на те, що саме медичний
університет щороку зараховує на навчання найбільшу кількість іноземних
студентів, важливо аби між міграційною службою та навчальним закладом
була добре налагоджена комунікація
та взаємодія», – зауважив на початку
зустрічі начальник Управління ДМС
Ярослав Давибіда.
Про останні зміни в міграційному
законодавстві та новації у процедурі
оформлення посвідки на тимчасове
проживання детально розповіла заступник начальника Управління ДМС
Тетяна Лобач. Зокрема, вона наголосила,

що тепер посвідки видаються на період
дії паспорта, відтак відповідальні особи у виші повинні тримати це питання
на контролі.
Насамкінець ректор ТДМУ Михайло Корда подякував за зустріч та запевнив, що зробить усе можливе, щоб
донести до студентів почуту інформацію.
Управління ДМС
у Тернопільській області

У Головному управління ДМС України в Донецькій області проведено
навчання з керівниками територіальних та структурних підрозділів щодо
порядку проведення Щорічного оцінювання державних службовців

Працівники відділу управління персоналом Головного управління ДМС України в
Донецькій області у скайп-режимі провели
семінар з питань щорічного оцінювання
державних службовців категорії «Б» та «В»
для керівників територіальних та структурних підрозділів.
Перед початком навчань начальник ГУ
ДМС України в Донецькій області Євген
Микитенко проінформував присутніх, що
відповідно до статті 44 Закону України
«Про державну службу», Типового порядку проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців, з метою визначення якості виконання
державними службовцями, які займають

посади державної служби категорії «Б» і
«В», завдань, а також для прийняття рішення
щодо преміювання, планування службової
кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні таких державних службовців
проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління Державної міграційної
служби України в Донецькій області, які
займають посади державної служби категорій «Б» і «В».
Надалі начальник відділу управління персоналом Ася Кашлакова провела навчальний тренінг на тему «Щорічне оцінювання
державних службовців у 2018 році», детально зупинилась та надала роз’яснення
щодо порядку та графіків проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії
«Б» і «В».
Під час тренінгових сесій були застосовані навчальні методики, спрямовані на
розвиток та оновлення практичних знань
щодо структури проведення інтерв’ю, способів подолання комунікативних бар’єрів,
невербальних аспектів проведення співбесіди, способів формулювання питань та
визначення результатів оцінювання.
ГУ ДМС України
в Донецькій області
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У територіальних міграційних службах України

Відкриття Центру надання адміністративних послуг
Лисичанської міської ради Луганської області у м. Лисичанськ

У м. Лисичанську Луганської
області відбулося
урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг
Лисичанської міської ради,
який почав здійснювати прийом біометричних документів для оформлення паспорта
громадянина України у формі
ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним носієм.
Щоб привітати з цією важливою подією завітали: перший
заступник начальника Управління ДМС України у Луганській області Олександр Церковний, виконувач обов’язків
директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
туризму Луганської обласної
державної адміністрації Єгор
Скіртач, завідувач сектору у
Луганській області Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій
Копилов, експерт з розвитку

проектів Проекту «Зміцнення
громадської довіри» (UCBI),
що виконується Агентством
США з міжнародного розвитку
(USAID) Ірина Іванова, представники Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) – координатор
проекту «Реформа управління
на сході України ІІ» Олексій
Кубар та експерт проекту Єлизавета Жуковська, виконавчий
директор Луганського регіонального відділення Асоціації
міст України Наталія Бойко.
Від Лисичанської міської
ради зустрічали гостей лисичанський міський голова Сергій Шилін, перший заступник
міського голови Андрій Шальнєв, секретар міської ради
Едуард Щеглаков, депутати
міської ради.
Олександр Церковний привітав мешканців Луганщини
та відзначив, що це перший
Центр, який почне надавати
зазначені адміністративні послуги на території Луганської

області. «Хочеться сподіватися, що Вашим досвідом скористаються й інші керівники
державних органів, які організували центри надання адміністративних послуг в Луганській області, що дозволить
покращити якість надання
адміністративних послуг громадянам. Робота у форматі
фронт-бек-офіс робить надання адміністративних послуг
комфортним, прозорим та
ближчим до людей, розвантажує працівників міграційної
служби, а також допомогає
протидіяти корупційним проявам».
«ЦНАП у м. Лисичанську надає 107 адміністративних послуг громадянам. А від сьогодні
ви розпочинаєте оформлення та
видачу ID-карток і закордонних
паспортів Усе, що ви робите і
ваш досвід притягують до вас
інші громади. ЦНАПи – це,
перш за все, якісна послуга,
вчасна послуга і питання боротьби з корупцією», – зазначив
Сергій Шилін.
«Сьогодні ми стали ще на
крок ближче до наших жителів
і це дуже відповідальна послуга. Працівники Центру пройшли стажування та навчання в
Управлінні державної міграційної служби області, тож послуги
із оформлення та видачі ID-карток та закордонних паспортів
надаватимемо своєчасно і якісно», – запевнила керівник Центру Олена Литвинюк.
Управління ДМС
у Луганській області

На Кіровоградщині першими посвідку у формі ID-картки отримали
іноземні студенти
Першими власниками посвідок на тимчасове проживання у формі картки з безконтактним електронним носієм
стали студенти Донецького
національного медичного університету.
Сьогодні документи нового
зразка в Управлінні Державної міграційної служби в Кіровоградській області отримали студенти з Індії, Намібії
та Ямайки, які цього року
прибули до міста Кропивницький опановувати професію лікаря.
Серед студентів однією з
перших отримала документ і
21-річна Даніелль Дін з Ямайки. Вона цього року вступила
на перший курс Донецько-

го національного медичного
університету, де вивчає медицину, у майбутньому планує
стати педіатром. Сьогоднішня подія для Даніелль стала
знаковою, оскільки з отриманням посвідки на тимчасове проживання дівчина запланувала відкрити рахунок в
банку та подорожувати Україною, для початку відвідати
Дніпро та Львів.
З часу запровадження посвідок-карток до міграційної
служби області подали документи 220 іноземців, які
приїхали на Кіровоградщину навчатись, працювати або
одружились.
Управління ДМС
у Кіровоградській області

Команду черкаських міграційників поповнює амбітна
молодь

В УДМС України в Черкаській області відбувся кон- тами конкурсного відбору поповнять команду черкаськурс на заміщення вакантних посад державної служби. ких міграційників.
Управління ДМС
Спробувати щастя у конкурсному відборі відважився
у Черкаській області
21 черкащанин. Левова частина учасників – освічена
амбітна молодь, яка прагне працювати у державних органах та з гордістю нести звання державного службовця. Молоді люди мають енергію і бажання професійно розвиватися, адже держслужба стала престижною
роботою. Потенційні державні службовці цілеспрямовано прагнули до працевлаштування в міграційній
службі, адже впевнені, що зможуть реалізуватися саме
у цій сфері.
Переможцями конкурсу стало 11 осіб та 4 осіб було
внесено до реєстру.. Колектив УДМС України в Черкаській області щиро вітає черекащан, які за результа-

Онлайн-нарада з органами реєстрації Херсонської
області

В Херсонській обласній державній адміністрації працівниками УДМС у Херсонській області
(далі – УДМС) було проведено
онлайн-нараду за допомогою засобів селекторного зв’язку на
тему: «Визначення проблемних
питань у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб та подальшої
співпраці УДМС з органами реєстрації».
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень
органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», починаючи з 4 квітня 2016 року, функції
реєстрації/зняття з реєстрації
місця проживання/перебування
фізичних осіб територіальними
підрозділами ДМС України не
виконуються, оскільки їх делеговано органам місцевого самоврядування.

Станом на 1 жовтня 2018 року
на території Херсонської області
діє 231 орган реєстрації, в тому
числі 27 об’єднаних територіальних громад.
Керівництво Управління провело консультування щодо порядку
реєстрації до відомчої інформаційної системи – Реєстру територіальних громад для наповнення
актуальними відомостями. Також було обговорено взаємодію
між УДМС та органами реєстрації.
По завершенню наради працівники органів реєстрації одержали відповіді на свої запитання.
Такого типу онлайн-наради допомагають налагоджувати співпрацю між органами, забезпечувати повноцінне інформування
про актуальні новини і зміни в
законодавстві, що веде до покращення роботи.
Управління ДМС
у Херсонській області

Фахівці міграційної служби
Чернігівщини провели «Брейн-ринг»
для 14-річних гімназистів

У
рамках
інформаційно-роз’яснювальної кампанії
щодо оформлення ID-карток
по досягненню 14-річного
віку (вперше) та з метою залучення молодого покоління до
вивчення законодавства у сфері міграції, а саме – основних
питань оформлення ІD-картки, 23 жовтня 2018 року на
базі гімназії №31 гуманітарно-естетичного профілю м.
Чернігова фахівці Управління
Державної міграційної служби
України в Чернігівській області провели інтелектуальну гру
«Брейн-ринг».
У даному заході взяли участь
учні 9-х класів. Працівники
УДМС України в Чернігівській області заздалегідь підготували конкурсні питання
щодо оформлення ID-карток,

які в подальшому обговорювалися під час гри.
Під час «Брейн-рингу» учні
показали велику зацікавленість і заповзятливо питали
гостей про оформлення біометричних документів.
За результатами гри перемогу здобули учні 9-А класу. Кожен учасник отримав подарунки з логотипом УДМС України
в Чернігівській області.
На завершення зустрічі спеціалісти міграційної служби
Чернігівщини порадили школярам, які вступатимуть до навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста,
заздалегідь потурбуватися про
отримання ID-картки.
Управління ДМС
у Чернігівській області

У територіальних міграційних службах України
У міграційній службі Прикарпаття покладають великі надії на
новоприйнятих молодих спеціалістів

За останній час структурні та територіальні підрозділи
міграційної
служби
Івано-Франківщини
поповнилися майже п’ятьдесятьма
молодими працівниками, які
були призначені на вакантні
посади державної служби як
переможці конкурсів або в
порядку переведення з інших
органів.
Для успішного проходження
процесу професійної адаптації новопризначених працівників у колективах, створення позитивного іміджу
Управління нещодавно відбулась ознайомча зустріч керівництва Управління ДМС
України в Івано-Франківській
області з працівниками, прийнятими

на роботу протягом серпня – вересня цього року.
Під час ділової зустрічі, яка
відбувалася в конференц-залі
Івано-Франківської обласної
держадміністрації, нові працівники мали можливість безпосередньо познайомитися з
керівництвом Управління, а
також керівниками структурних та територіальних підрозділів. Як наголосив у своєму виступі начальник УДМС
в області Сергій Саїв, керівництво Управління є відкритим і прозорим для персоналу
в усіх аспектах, в тому числі
щодо надання пропозицій та
конструктивної критики з питань поліпшення роботи з
виконання основних завдань і

якісного надання громадянам
адміністративних послуг.
Задля мотивації до праці
керівник служби управління
персоналу УДМС в області
Антоніна Терещенко ознайомила
працівників з загальними рекомендаціями щодо проходження державної служби, принципами кар’єрного росту та
підвищення рівня професійної компетентності.
Усіх новопризначених працівників ознайомлено із корпоративною культурою УДМС
України в Івано-Франківській
області, молодим фахівцям
наголошено на неухильному
дотриманні Комунікаційного
стандарту працівників ДМС,
а також
додержанні ними
дрес-коду працівників ДМС.
З метою ознайомлення із
антикорупційною політикою
ДМС, а також попередження
вчинення корупційних правопорушень водночас було проведено заняття із загальної
профілактики
корупційних
правопорушень та попереджено про відповідальність
за вчинення корупційних правопорушень.
Управління ДМС
у Івано-Франківській області
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Відкриття оновленого офісу в м. Дніпрі

30 жовтня 2018 року відбулось відкриття оновленого приміщення територіального підроздіду міграційної служби Соборного району в м. Дніпрі. На урочистому заході були присутні та виступили: директор Департаменту організаційного
забезпечення ДМСУ С. М. Донський; в. о. начальника ГУ
ДМС у Дніпропетровській області С. В. Куляба; керівництво
області та м. Дніпро.
Головне управління ДМС
у Дніпропетровській області

На Закарпатті урочисто вручили
перші біометричні посвідки

З працівниками міграційної служби Львівщини проведено навчання щодо
посилення пожежної безпеки

В Головному управлінні ДМС
у Львівській області головним
спеціалістом з мобілізаційної
роботи було організовано та
проведено семінар для керівників структурних та територіальних підрозділів на тему
«Посилення пожежної безпеки
в службових приміщеннях в

осінньо-зимовий період».
Гостем семінару було запрошено начальника відділу видавничої діяльності, підполковника служби цивільного захисту
Львівського державного університету безпеки та життєдіяльності Фльорка Миколу Ярославовича.

У ході навчання працівникам
міграційної служби Львівщини
роз’яснили основні вимоги пожежної безпеки та правила поведінки під час виникнення пожеж
чи надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
а саме як користуватись електроприладами, вогнегасником, кому
повідомляти, як евакуювати людей у разі виникнення пожежі.
Підсумувала даний захід перший
заступник начальника ГУ ДМС у
Львівській області Іваночко Іванна
Романівна, яка подякувала гостям
та присутнім у залі та закликала
суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки.
Головне управління ДМС
у Львівській області

Новоприйняті працівники на посади до УДМС України в Рівненській
області пройшли ознайомче навчання

Керівним складом УДМС України в Рівненській
області проведено навчання для працівників, які
були призначені на посади у липні-жовтні поточного року.
Швидкій адаптації до роботи сприяють ознайомчі навчання та знайомства з колегами по
службі.
З цією метою перший заступник начальника
Управління Святослав Потейчук розповів новоприйнятим працівникам про основні аспекти у
сфері міграційного законодавства та ознайомив
із подальшими кроками по розбудові міграційної
служби й реалізації стратегії державної міграційної політики України на середньостроковий період.

Завідувач сектору управління персоналом Олександра Пахолюк зосередила увагу присутніх на
етапах проходження державної служби, зокрема
проходженні оцінювання державних службовців.
Фахівець міграційної служби з питань запобігання та виявлення корупції Олександр Пасічник
приділив увагу питанням безумовного дотримання антикорупційного законодавства в частині
прав та обмежень державних службовців, а також
питанням врегулювання конфлікту інтересів на
державній службі.
Про важливість активної комунікації за допомогою соціальних мереж розповіла слухачам головний спеціаліст із зв`язків з громадськістю та
засобами масової інформації Валентина Іванюк.
Вона також довела до відома присутніх інформацію про сервіси, створені на сайті Державної
міграційної служби.
Перед новоприйнятими працівниками Рівненської
міграційної служби виступив лікар-психолог Рівненського обласного центру психічного здоров’я
населення, який висвітлив психологічні аспекти професійного становлення.
Управління ДМС
у Рівненській області

Студент медичного факультету УжНУ з Йорданії та троє
вчителів Ужгородської ЗОШ № 4 зі Словаччини стали першими іноземцями, які отримали біометричні посвідки на тимчасове проживання нового зразка. Сучасні документи вони
отримали з рук начальника ГУ ДМС в Закарпатській області
Ігоря Михайлишина.
З 10 вересня іноземні громадяни проходять нову процедуру
при оформленні документів на тимчасове місце проживання. Мігранти фотографуються, сканують відбитки пальців та
ставлять відцифрований підпис особи. До цього часу іноземці документувалися посвідкою на тимчасове проживання у
формі книжечки.
Наразі до міграційної служби Закарпаття для отримання посвідки у формі пластикової картки, що містить безконтактний
електронний носій, уже звернулося 209 іноземців.
Головне управління ДМС
в Закарпатській області

В Запоріжжі міграційники взяли участь у
навчально-методичному семінарі щодо
взаємодії з органами реєстрації
Підвищення рівня надання адміністративних послуг – один з
пріоритетних напрямків роботи міграційної служби. З метою
підвищення і удосконалення
рівня професійної компетенції органів місцевого самоврядування перший заступник
начальника Управління ДМС
України в Запорізькій області
Катерина Чернишова та спеціалісти Управління виступили на
навчально-методичному семінарі щодо взаємодії з органами
реєстрації.
Участь у семінарі взяли 95
посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.
Основними питаннями, з якими міграційники виступили перед присутніми, стали завдання щодо здійснення функцій у
сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб. Зокрема,
щодо реєстрації територіальних громад в Реєстрі територі-

альних громад; підключення до
реєстру нерухомого майна для
використання в роботі; особливостей та порядку застосування
в роботі окремих статей Закону
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус».
Управління ДМС
у Запорізькій області
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У Державному підприємстві «Документ»

Центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» запровадили нову послугу –
оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців

У деяких Центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс» з’явилася нова послуга – оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні для іноземців. Цей документ містить безконтактний електронний носій інформації.
Тимчасово проживати в нашій країні Закон України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства» дозволяє іноземцям, що прибули до нас навчатися, працювати на
підприємствах або в неурядових організаціях, брати участь у реалізації програм технічної
допомоги, культурної, наукової діяльності, для роботи кореспондентами іноземних ЗМІ
тощо.
За словами інспектора з основної діяльності відділу обслуговування громадян Тараса
Власюка такий документ також оформлюють іноземці для возз’єднання сім’ї з громадянами України. «Чимало посвідок оформлюють закордонні освітяни, – каже він. – Нещодавно у нас оформлювався корпус миру: громадяни США, котрі працюють в українських
школах й викладають англійську. Лише останніми днями близько 150 викладачів оформили посвідку в «Паспортному сервісі», що розташований в універмазі «Україна».
Посвідка – офіційний документ, який обов’язково повинен мати іноземець незалежно
від віку.
Тарас Власюк розповідає, що її можна робити дитині із самого її народження. До 16 років документи подає законний представник особи, а 16-річним іноземцям на оформленні
слід бути особисто.

Для процедури оформлення посвідки на тимчасове проживання необхідно зібрати повний пакет документів, який встановлюється залежно від кожного окремого випадку. Це,
перш за все, національний паспорт, переклад паспорта українською мовою, засвідчений
нотаріально. Також має бути дійсний страховий поліс. І далі в залежності від категорії,
згідно з якою іноземець приїхав в Україну, подаються додаткові документи. Наприклад
якщо це навчання, подається лист вишу про те, що навчальний заклад зобов’язується повідомити ДМС у випадку дострокового відрахування студента, а також витяг з наказу про
зарахування студента на навчання.
Якщо у клієнта немає страхового полісу, він може оформити його безпосередньо в
«Паспортному сервісі».
Посвідка оформляється протягом 15 робочих днів. Її вартість складає 1578 гривень при
сплаті готівкою, або 1600 гривань при сплаті банківською карткою. Процедура оформлення посвідки ідентична з оформленням біометричного закордонного паспорта.
Тарас Власюк запевняє, що іноземці не витрачають багато часу: «Клієнт приносить всі
потрібні документи до рецепції, у нього швидко їх перевіряють та видають номерок в
електронну чергу. Потім клієнт слідкує за своїм номером на екрані, його викликають до
кабінки, де йому швидко оформлюють пакет документів. Після цього він очікує смс-повідомлення і приходить на видачу».
Документ на тимчасове проживання іноземців із електронним носієм інформації схожий
на новий внутрішній паспорт українця – ID-картку. Там міститься фото людини, прізвище, ім’я українською мовою і латиницею, дата народження, місце народження, стать. В
електронному чипі зберігаються біометричні дані іноземця; його фото, підпис і вся текстова інформація, що присутня на паспорті, відбитки пальців. На відміну від українських
ID-паспортів, для посвідки на тимчасове проживання у іноземця беруть відбитки не двох,
а усіх десяти пальців руки.
Оскільки причини для оформлення посвідки різні, – різнитимуться й терміни її дії. Тарас Власюк: «Термін дії посвідки складає 1 рік, за винятком тих ситуації, що прописані в
законодавстві. Наприклад, якщо це навчання і студент зарахований на 4 роки, – він також
посвідку отримує на 4 роки. Те саме стосується й працевлаштування».
Наразі іноземці можуть оформити посвідку в майже шестистах територіальних підрозділах міграційної служби та у десяти центрах обслуговування громадян державного
підприємства «Документ» у Львові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Тернополі, Вінниці,
Рівному, Черкасах і, звичайно, Києві. В цих «Паспортних сервісах» із іноземцями працюють фахівці, котрі вільно володіють англійською мовою й пройшли спеціальні навчання
та тренінги.
Послуга з оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземців підприємством надається лише півтора місяця. Утім встигла стати популярною. Понад три тисячі гостей
нашої країни вже скористалися нею.
В. Поліщук

Зміни до порядку оформлення паспорта громадянина України у формі
ідентифікаційної картки
Кабінет Міністрів України Постановою від 3 жовтня
2018 р. №795 вніс зміни до порядку оформлення паспорта громадянина України у формі ідентифікаційної картки
(ID-карти).
Державне підприємство «Документ» та інші визначені
законодавством уповноважені суб’єкти Єдиного державного демографічного реєстру здійснюють прийом заяв на
оформлення та видачу паспорта громадянина України у
формі ідентифікаційної картки з безконтактним електронним носієм.
Новий документ видається особам, які досягли 14-річного віку та одержують паспорт уперше, а також у разі, коли
паспорт громадянина України у формі книжечки було втрачено або викрадено.
На відміну від паспортної книжки, ID-картка є надійно
захищеним документом, що унеможливлює спроби підробки та так зване «викрадення особистості» (англ. Identity
theft), використовується для закордонних поїздок, зокрема
до Грузії, Туреччини.
Уряд прийняв рішення про можливість громадянам України здійснювати за бажанням обмін паспорта у формі книжечки на паспорт у формі ID-картки без обмеження у часі
подачі відповідної заяви для проведення такої процедури.
Центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс»
вжили необхідних заходів щодо забезпечення комфортного
обслуговування громадян для задоволення їхніх потреб у
такому обміні, у тому числі у разі необхідності із застосуванням мобільних комплексів для виїзного обслуговування
осіб.
Тобто, людина, що зателефонує на (095), (067), (073),
(044)-597-87-77 може замовити пересувну робочу станцію до свого під’їзду, до місця роботи або відпочинку – у
будь-яке місце! Приміром у столиці, вже понад чотири тисячі осіб оформили таким чином закордонні біометричні
паспорти.
Відтепер відчути переваги виїзного оформлення можуть

й ті, хто бажає замінити свій паспорт у формі книжечки на
сучасну ID-картку. Також ця послуга доступна й 14-річним
юнакам і дівчатам, що вперше отримуватимуть свій ідентифікаційний документ громадянина України.
Замовити вищезазначені послуги можна не лише за телефонами, а й в режимі онлайн на сайті vip.pasport.org.ua.
В. Поліщук

Юридичний дайджест

В Одесі запрацювали «Сімейні радники»

У місті Одесі, у правовому клубі
PRAVOKATOR, заступник Міністра
юстиції Іванна Смачило разом з начальником Головного територіального
управління юстиції в Одеській області
Русланом Сауляком та директором Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
Одеській області Світланою Клішиною
презентували ініціативу Мін’юсту «Сімейні радники».
«Сімейні радники будуть комунікаторами та працюватимуть з людьми, які
не довіряють державним органам. Вони
будуть ідентифікувати проблему і радити, куди саме, до якого органу потрібно звернутися для захисту своїх прав»,
- повідомила Іванна Смачило. Вона додала, що радники будуть співпрацювати
з фаховими юристами безоплатної правової допомоги, з органами державної
виконавчої служби, з психологами,

іншими органами, якщо така потреба
буде.
Першими сімейними радниками в
Одесі стали Ірина Мчедлішвілі та Вікторія Фадєєнкова. Вони співпрацюють
з юстицією вже більше року у форматі
ініціативи «Дитина має Право» і вже
пройшли відповідне навчання, мають
навички роботи з проблемними питаннями.
«Ми вже деякий час взаємодіємо з
Іриною та Вікторією. Ми спілкуємося,
допомагаємо. Вони на добровільних,
волонтерських началах надають нам інформацію, допомагають тим, хто цього
потребує», – наголосив очільник Одеської юстиції Руслан Сауляк.
Ірина Мчедлішвілі розповіла, що кожного дня до неї звертаються батьки, які самостійно виховують своїх дітей, з питаннями, які стосуються одержання аліментів;
протидії домашньому насильству, боулінгу; запитують як скласти позовну заяву.
«Я готова співпрацювати з центрами безоплатної правової допомоги, іншими структурами, щоб допомогти якомога більшій
кількості людей», – зазначилала Ірина.
Звернутися до сімейних радників в
Одеській області можна:
- щовівторка з 11:00 до 13:00 у Першому одеському місцевому центрі з надання
БВПД;
- щочетверга з 11:00 до 13:00 у Білгород-Дністровському бюро правової допомоги.
just.odessa.gov.ua

КРУГЛИЙ СТІЛ З ВОЇНАМИ АТО

АТО, допомога у реконструкції будинків,
де проживають учасники АТО тощо.
«Дякуємо за можливість обговорити таку гостру проблему, як захист
учасників АТО, з представниками
державних органів. Цей круглий стіл
є необхідним в даний час, адже за
допомогою таких зустрічей простий
народ може розповісти про ті побутові проблеми, з якими він стикається при реалізації своїх прав, чи
дізнатися про можливість отримання
чого-небудь за державний кошт», –
зауважив Олександр Голопотелюк,
представник громадської організації
«Чорноморське гайдамацьке з’єднання».
just.odessa.gov.ua
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Робоча зустріч заступника Міністра юстиції Іванни
Смачило з представниками об’єднаних територіальних
громад Одеської області

Відбулась робоча зустріч заступника
Міністра юстиції України Іванни Смачило, керівництва Одеської обласної
державної адміністрації та керівництва
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області з представниками об’єднаних територіальних
громад Одеської області.
Під час зустрічі були обговорені перспективи прийняття законопроекту №
9140 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості». Даний законопроект
має розв’язати проблему оформлення
спадщини у селах та містечках, де відсутні нотаріуси.
«Наша ініціатива полягає в наступному: у тих районах, а в Одеській області
їх декілька проблемних, де недостатня кількість нотаріусів, де відсутні
державні нотаріуси, де мала кількість
приватних нотаріусів, люди роками
не можуть оформити своє спадкове
майно. Наші представники, які мають
стаж роботи не менше 3-х років, пройдуть відповідне навчання та зможуть
оформлювати спадкове майно», – зазначила Іванна Смачило.
На підтримку даної законодавчої ініціативи виступили об’єднані територіальні громади Одеської області, зокре-

ма: Куяльницька, Великомихайлівська
та Вилківська. Громади бажають в
подальшому взаємодіяти з Міністерством юстиції України для вирішення
проблем жителів своєї місцевості.
«За ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима
Степанова, було створено Координаційну раду об’єднаних територіальних
громад – колегіальний орган, покликаний активізувати вирішення актуальних проблем, які є у громадах», –
зазначив керівник апарату Одеської
обласної державної адміністрації Ігор
Ткачук.
just.odessa.gov.ua

В Одесі завершився другий Всеукраїнський
турнір з міні-футболу серед працівників
органів державної виконавчої служби

На оновленому стадіоні Національного університету «Одеська юридична
академія» відбувся другий всеукраїнський турнір з міні-футболу серед
працівників органів державної виконавчої служби, організований за сприяння Міністра юстиції Павла Петренка з нагоди святкування Дня захисника
України.
Переможцем турніру стала команда з
м. Київ, друге місце отримала команда із Закарпаття, третє – зі Львівської
області.
Заслужені кубки та медалі гравцям
вручив директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Олексій Воробйов.
Також команди привітали начальник

Начальник Головного територіального управління юстиції в Одеській
області Руслан Сауляк разом з представниками громадських організацій
Одеської області та захисниками цілісності України провів круглий стіл
на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Даний захід розпочався зі слів Руслана Сауляка, в яких пролунала вдячність воїнам АТО за їхню мужність
та відвагу в боротьбі за цілісність
держави та безпеку українського народу.
Окрім особистих юридичних питань воїнів, обговорювались і питання місцевого рівня: безкоштовний
проїзд у транспорті для учасників
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Головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан
Сауляк та декан факультету цивільної
та господарської юстиції НУ «Одеська
юридична академія» Денис Колодін.
У змаганнях взяли участь 20 команд
з усіх куточків України. Це команди
органів державної виконавчої служби Одеської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Житомирської,
Львівської, Харківської, Черкаської,
Чернівецької та інших областей.
Нагадаємо, що у першому новорічному всеукраїнському турнірі, який відбувся у столиці, перемогла команда зі
Львова, а друге місце посіла команда
з м. Києва.
Вітаємо переможців!
just.odessa.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

Міграційні процеси в Миколаївській області

Начальник УДМСУ у Миколаївській області В.В. Іванов

Як місто Миколаїв став розвиватися
у XVIII столітті, коли після перемоги
над турками і звільнення Північного
Причорномор’я тут почали будувати
перші судноверфі для флоту цариці
Катерини ІІ. Російська імперія прагнула посилити свої південні кордони і
отримати вихід до Чорного моря. І ось
фаворит імператриці князь Григорій
Потьомкін видає указ, звелівши будувати в гирлі річки Інгул нову верф. У
той час тут був пустельний край, хто
б міг подумати, що на цих землях так
швидко виросте нове чудове місто?
У Миколаєві встановлено пам’ятник
князю Потьомкіну.
Будівництвом перших судноверфей
(зокрема фінансовою стороною справи) у 1788 році керував найближчий
помічник Потьомкіна – промисловець і купець Михайло Фалєєв. Цікаво, що він будував за свій рахунок
військові кораблі, а потім продавав
їх скарбниці. Його можна вважати
першим інвестором суднобудування
вітчизняного флоту. Фалєєв став першим громадянином Миколаєва – нового міста, головної справи його життя. Так почалася суднобудівна історія
Миколаєва.
Це була чудова людина, напориста
й одержима. Якось князь Потьомкін
піддражнив свого соратника: мовляв,
не по силах розчистити дніпровські
пороги, щоб проводити судна з вантажами до Херсона? І Фалєєв взявся за
будівництво обвідних судноплавних
каналів, згодом заснував лоцманську
службу. І Дніпро став судноплавним
від Києва до Херсона! За особливі заслуги кмітливому і рішучому купцеві
було надано дворянство. Він також
отримав і військовий чин, дослужився до полковника, був удостоєний безлічі нагород. Під його керівництвом в
Херсоні будували і гребні запорозькі
човни, так звані «чайки», що стали основою Дніпровської флотилії. Згодом
Фалєєв став почесним громадянином
і Миколаєва, і Херсона. У місті шанують свого першого громадянина:
одна з вулиць у центрі міста названа
Фалєєвською. Йому встановлено
пам’ятник: за задумом скульптора,
Михайло Фалєєв енергійно крокує
Флотським бульваром – ймовірно, до
своїх великих справ.
Для міста він встиг зробити дійсно
багато. Під його керівництвом будувався Адміралтейський собор, який,
на жаль, не зберігся: був підірваний
динамітом за радянської влади в
1937 році, бо поруч розміщувалися
держустанови, і релігійна споруда
«заважала» комуністам. Також велася

підготовка до будівництва Спасо-Миколаївського чоловічого монастиря,
зводилися заводи, будувалися казарми для солдатів і кадетський корпус.
Не забували при Фалєєві і про красу:
місто озеленювали, розводили сади
і виноградники. Важко уявити, але
стільки великих справ Фалєєв встиг
зробити всього за чотири роки! Помер він у 1792 році, і прах його спочиває в побудованому ним місті.
Назву свою місто отримало через
рік після заснування судноверфей. Якраз в день Святого Миколая російська
армія під керівництвом великого полководця Олександра Суворова штурмом взяла місто Очаків. На честь цієї
перемоги і святого, який вважається
покровителем моряків і мандрівників, князь Потьомкін підписав ордер,
який дав назву новому місту – Миколаїв. Про своє рішення він повідомив
Фалєєву листом. Перший корабель,
котрий був побудований у Миколаєві,
теж назвали в честь покровителя міста. Це 46-гарматний фрегат «Святий
Миколай». Його спустили на воду в
1790 році.
За часів незалежної України в затишному Каштановому сквері міста
звели пам’ятник святому Миколаю,
на честь якого назване місто.
Миколаїв ще називають містом
наречених. Звідки така слава? Теж з
часів Потьомкіна-Таврійського. Миколаїв будували чоловіки-корабели,
яких звозили «за тридев’ять земель»
у пустельну місцевість. Брак прекрасної статі відчувався дуже сильно, і
багато хто, навіть кріпаки, норовили
втекти. Тоді князь знайшов вихід: з
усіх навколишніх сіл до споруджуваного міста стали звозити найкрасивіших дівчат. Легенда свідчить, що
знайомство відбувалося так: чоловіків
і панянок шикували один навпроти одного на Адміральській площі.
Утворювалися пари, і тут же влаштовувалися масові весілля: молоді вирушали вінчатися до церкви. Біля місцевого РАЦСу встановлено пам’ятник
нареченій.
А тепер ще про реальну сторінку
історії, яка стала легендарною. Це
визвольні бої за місто, захоплене
німецькою армією під час Другої
світової війни. Рано вранці 12
березня 1944 року десант морської
піхоти під командуванням старшого
лейтенанта Ольшанського висадився
в порту, захопив і обороняв портовий
елеватор. Бійці відбили 18 атак
противника і трималися два дні,
поки армія визволителів не ввійшла
до Миколаєва. Проте в живих з 68

десантників залишилося тільки
12. На честь подвигу десантників
у Миколаєві розбито сквер,
встановлено пам’ятник.
У Миколаєві також знаходиться
єдиний в Україні унікальний Музей
суднобудування і флоту. На підходах
до музею можна побачити і виставку
морського озброєння: торпедні міни,
корабельні гармати, якорі. Ці експонати приваблюють відвідувачів. Сама
будівля музею зведена у XVIII столітті. Це колишня канцелярія Чорноморського флоту, тут же квартирував
і командирський склад. У музеї організовують екскурси в історію флоту і
розповідають про славу міста корабелів. Пишатися, дійсно, є чим: загалом
було побудовано понад дві тисячі
кораблів і суден, як для військових,
так і для мирних цілей. Там можна
побачити моделі фрегатів, броненосців, міноносців, підводних човнів,
пасажирських і рибальських суден,
виготовлених у Миколаєві.
Ще Миколаївська область славиться античним рабовласницьким
містом-державою, що знаходилась
на правому березі Бузького лиману
та мала назву Ольвія (грецьк. Olbía),
інша назва – Борисфен (від грецького
найменування р. Дніпро). Залишки
Ольвії знаходяться біля сучасного
села Парутино Очаківського району
Миколаївської області.
У період свого розквіту територія
Ольвії складала близько 50-55 га, а
його некрополя – біля 500 га. Крім
того, навкруги було безліч сільських
поселень, що утворювали сільське
передмістя. Жителі активно займалися спортом, влаштовували змагання з
бігу, метання списа і диска, стрільби
з лука і рукопашного бою. Ольвія
проіснувала майже тисячу років: з VI
ст. до н. э. по IV ст. н. э. Пізніше була
розорена варварами і покинута місцевим населенням. Нині велика частина
міста затоплена лиманом.
На сьогодні збереглась величезна
заповідна територія: місто і некрополь
разом складають 270 га. Історики
стверджують, що розкопана приблизно 1/80 частина міста, усе інше ще належить «дістати» з глибини віків. Перші наукові розкопки були проведені в
1801 році, а систематичні археологічні дослідження тут почали проводитися з 1901 року. Сьогодні в Парутино
діє національний музей-заповідник.
Експозиція музею оформлена у будівлі старого маяка. Місто було оточене
кам’яною оборонною стіною з вежами, в південній частині знаходилося
додаткове укріплення – цитадель.
Миколаївська область вражає своїми річками, каньйонами і найбільшими порогами в Україні. Раніше Миколаїв називали містом кораблів, бо
саме тут побудували перший на весь
Союз авіаносець, пасажирські судна і
крейсери.
На території області мешкають
представники понад 100 нації та народностей. Переважну більшість населення складають українці. Досить
компактно проживають росіяни, молдовани, болгари та греки. Такий склад
населення є сприятливим фактором
для розвитку взаємовигідних зв’язків
з багатьма державами світу шляхом
створення спільних підприємств та
інших видів співробітництва.
Адміністративно область поділена
на 19 районів. У регіоні налічується
5 міст обласного підпорядкування,
17 селищ міського типу та понад 908
сільських населених пунктів.
УМиколаївськійобластіфункціонує

потужна транспортна система, до
складу якої входить залізничний,
морський, річковий, автомобільний,
авіаційний та трубопровідний
транспорт.
Від давніх часів територія регіону
була одним із важливих осередків
міжнародних економічних і транспортних зв’язків, через який проходять залізничні, автомобільні і
трубопровідний міжнародні коридори.
Миколаївський морський торговельний порт – один із найпотужніших портів області – з’єднується з
Чорним морем Бузько-Дніпровським
лиманським каналом протяжністю
44 милі. Навігація в порту триває цілорічно.
Регулювання міграційних процесів
у Миколаївській області здійснюється
через Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. В УДМС України в
Миколаївській області функціонують
24 територіальних міграційних підрозділи.
Працівники Управління Державної
міграційної служби України в Миколаївській області усвідомлюють, що
імідж служби та авторитет її працівників серед громадськості можна здобути лише професійним виконанням
завдань у наданні населенню якісних
адміністративних послуг, небайдужим ставленням до запитів громадян,
чітким дотриманням законодавства в
реалізації державної міграційної політики.
В Управлінні перебуває на обліку 10
571 іноземець, з них постійно проживають – 9555 осіб, тимчасово проживають – 1016 іноземних громадян та
931 іноземних студентів.
11 червня 2017 року набув чинності
безвізовий режим України з Європейським Союзом. Відтоді українські
громадяни, які є власниками біометричних паспортів, можуть подорожувати без віз до 26 країн ЄС.
Міграційною службою Миколаївської області за період безвізу, станом
на 24 вересня 2018 року, оформлено
77 779 тис. біометричних закордонних паспортів, виготовлено 91 587
тис., видано 88 879 тис.
За 9 місяців 2018 року УДМС України в Миколаївській області оформлено паспортів громадянина України
у формі картки – 26 613, виготовлено
– 26 133, видано – 26 204.
Управлінням Державної міграційної служби України в Миколаївській
області прийнято на розгляд за заявами про набуття громадянства України
– 972 справи, прийнято позитивних
рішень щодо набуття громадянства
України – 674.
На Миколаївщині постійно проводяться профілактичні заходи щодо
нагляду та контролю за виконанням

законодавства в міграційній сфері під
умовною назвою «Мігрант».
У ході вже традиційної співпраці
спільною мобільною групою у складі
співробітників УДМСУ в Миколаївській області, Оперативно-розшукового відділу ДПСУ в м. Миколаєві
за участі співробітників Національної
поліції в рамках проведення цільових профілактичних заходів щодо
нагляду та контролю за виконанням
законодавства в міграційній сфері
під умовною назвою «Мігрант» на
території Миколаївської області за
9 місяців 2018 року було виявлено
та притягнуто до адміністративної
відповідальності 190 нелегальних мігранта. Складено 688 адміністративних протоколів. Стосовно 178 громадян прийнято рішення про примусове
повернення до країни походження, судами Миколаївської області прийнято
13 рішень про примусове видворення
нелегальних мігрантів. 8 іноземних
громадян видворено з території України. Накладено штрафів на суму 669
070 тис. грн, стягнуто коштів – 566
900 тис. грн. Заходи в цьому напряму
тривають постійно.
У своїй діяльності Управління тісно
співпрацює з Миколаївською обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями та іншими органами виконавчої
влади Миколаївської області; активно
реалізує державну міграційну політику, спрямовану на забезпечення
ефективного управління міграційними процесами; докладає активних зусиль для протидії незаконній міграції;
займається розглядом заяв громадян,
формуванням у населення толерантного ставлення до біженців та шукачів притулку.
З метою інформування населення
про хід реалізації державної політики у сфері міграції, формування у
населення толерантного відношення
до біженців та шукачів притулку, висвітлення діяльності органів державної влади у сфері міграції, а також
діяльності територіальних органів та
підрозділів ДМС України у реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції) УДМС
України в Миколаївській області
постійно поліпшує імідж служби
завдяки інформуванню громадськості в регіональних ЗМІ, проводить
прес-конференції, розміщує на регіональних веб-сайтах необхідну інформацію з питань свободи пересування
та вільного вибору місця проживання,
набуття та припинення громадянства України, оформлення та видачі паспорта громадянина України,
роз’яснення законодавства України з
інших міграційних питань.
Управління ДМС
у Миколаївській області
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Трудова міграція громадян України за кордон – проблема, що турбує
суспільство

Українське суспільство серйозно схвильоване відпливом населення, передусім
виїздом молоді, фахівців. Працедавці уже
нині відчувають дефіцит працівників, а
політики вбачають у міграції загрозу для
безпеки держави. Оцінки обсягів закордонного заробітчанства вражають, а інколи
видаються фантастичними. Однак, попри
об’єктивні труднощі, з якими стикаються
фахівці при підрахунках такого плинного
явища як міграційні переміщення, статистика яких в усьому світі є найбільш проблемною частиною статистики населення,
існують дані, яким варто довіряти. Це результати масштабних обстежень населення щодо трудової міграції, які періодично
проводяться Державною службою статистики України. Вперше Держстат вивчав
це питання в 2001 році в 8 прикордонних
областях, а в 2008-му, 2012-му та 2017
роках – по всій території країни. Спеціальний модуль, спрямований на вивчення
зовнішньої трудової міграції, додавався до
стандартних анкет при обстеженнях економічної активності населення, що проводяться систематично і охоплюють понад
20 тис. українських домогосподарств. Екстраполяція отриманих результатів на все
населення дала змогу оцінити чисельність
трудових мігрантів, тобто громадян, які
хоча б раз упродовж періоду спостереження (3,5 років до обстеження в 2008 році, 2,5
років в 2012-му та 2017 роках) виїжджали
за кордон з метою працевлаштування або
працювали за кордоном на момент опитування.
За даними 2001 року, така кількість становила 2,3-2,7 млн осіб, або понад 10%
працездатного населення. У 2008 році було
виявлено 1,5 млн трудових мігрантів, або
5,1% працездатного населення. Оцінка
2012 року становила 1,2 млн, частка трудових мігрантів серед осіб у віці 15-70 років
дорівнювала 3,4%. За даними 2017 року,
їхня чисельність зросла до 1,3 млн, а частка в населенні відповідного віку до 4,5%
(населення окупованих територій з підрахунків виключалося).
Проте обстеження Держстату не охоплювали осіб, які не поверталися до України
в період спостереження. Інформація про
відсутніх надавалася членами домогосподарств, які залишалися на Батьківщині,
тому не могли бути охоплені також мігранти, які виїхали всієї сім’єю. У зв’язку з цим
отримані дані стосуються переважно осіб,
які здійснюють тимчасові поїздки на роботу за кордон, а також тих, хто працює за
кордоном тривалий час, проте має сім’ю в
Україні і періодично навідується додому.
Основна цінність обстежень полягає в
тому, що вони дають змогу з’ясувати якісні
характеристики трудової міграції з України, а також, завдяки періодичному проведенню по всій території країни, – тенденції
її розвитку.
Згідно з даними Держстату, основними
країнами призначення українських працівників-мігрантів є сусідні держави – Росія,
Польща, Чехія, Угорщина, а також країни
Південної Європи (Італія, Іспанія, Португалія). Порівняння результатів 2008-го,
2012-го та 2017 років показує, що поступово розподіл мігрантів за країнами призначення змінювався: частка Росії скорочувалася, а європейських країн, передусім
Польщі, зростала (рис. 1). Саме Польща на
сьогодні є основною країною призначення
трудових мігрантів з України, що обумовлене потребами ринку праці цієї країни,
сприятливим для тимчасового (до 6 місяців упродовж року) працевлаштування іноземців згідно із законодавством, територіальною та культурною близькістю.
За даними 2017 року, понад 2/3 мігрантів
(70,4%) – чоловіки, що в цілому відповідає результатам попередніх обстежень
(2001 рік – 69,2%, 2008 рік – 62,3%, 2012
рік – 65,6%), однак свідчить про деяке

збільшення чоловічої міграції. Опитування серед українських мігрантів, проведені

із Східної України за демографічними
характеристиками дещо відрізняються

останніми роками в Польщі та Чехії, дають
підстави твердити, що збільшення частки
чоловіків пов’язане не лише із потребами
ринку праці країн призначення (будівництво, транспорт), а й з виїздом за кордон
внаслідок воєнних дій на Сході України.
За віковими групами мігранти-чоловіки
розподілені в цілому рівномірно з деяким
переважанням осіб 40-49 років (24%). Разом з тим жінки починають виїжджати
на роботу за кордон пізніше за чоловіків,
проте продовжують працювати за межами
Батьківщини навіть досягнувши передпенсійного чи й пенсійного віку. Більшість жінок-мігранток старші 40 років, а третина з
них має більше 50 років.

від мігрантів з регіонів, населення яких
традиційно залучене до трудової міграції
(переважання чоловіків, молодший вік),
але найголовніше, що вони мають набагато
менше міграційного досвіду.
Хоча за даними обстеження Держстату
від 2017 року, рівень освіти трудових мігрантів в основному середній (64%), однак частка осіб з повною, а також базовою
та неповною вищою освітою становить
33,5% проти 30,5% у 2012 році. Частина
фахівців виконує за кордоном роботу, яка
не відповідає рівню їхньої підготовки. Однак майже третина мігрантів працює за
своєю професією.
Серйозний виклик для України

Трудова міграція нерівномірно охопила
територію країни. За даними 2017 року,
69,4% тих, хто виїжджав на роботу за
кордон, рекрутувалися з числа мешканців
західних областей. Це дещо менше, ніж
в 2012 році, коли вони становили 72,4%.
Частка вихідців із Заходу скоротилася за
рахунок жителів Центру країни, які становили 9,2% мігрантів, тоді як в 2012 році
– лише 3%. Вихідців з Півдня в 2017 році
було 8,6%, Сходу – 6,8%, Півночі – 6%.
Зміни в географічному походженні
заробітчан, крім іншого, пов’язані з
військовим конфліктом на Сході країни.
Так, згідно з даними дослідження,
проведеного Національним банком Польщі
у 2016 році, серед українських мігрантів,
які вперше прибули до Польщі у 2014му та 2015 роках, 28,4% були із східної

обумовлений тим, що в останні роки зросла
чисельність громадян, які працюють
за кордоном без належних дозволів. За
даними обстеження Держстату від 2008
року, в неврегульованому правовому
становищі перебували 23,2% мігрантів,
за даними від 2012 року, їхня чисельність
зменшилася до 16,7%. Проте обстеження
у 2017 році показало, що вона знову
зросла: 17,9% виявлених мігрантів не мали
жодного правового статусу за кордоном,
5,5% працювали, маючи лише туристичну
візу, для 4,8% правовий статус лишився
нез’ясованим, що у більшості випадків,
вірогідно, означає його відсутність (рис. 2).
Враховуючи поширення серед мігрантів
неформальної зайнятості, не дивно, що, як
показало обстеження Держстату від 2017
року, 62% з них не мали трудового контр-

частини країни. Натомість до 2014 року
частка вихідців з цього регіону становила
лише 6,3%. Варто зазначити, що мігранти

акту і працювали за усною домовленістю
(передусім у Білорусі, Росії, Угорщині).
Треба зазначити, однак, що відсутність

трудового контракту доволі типова і для
мігрантів, які перебувають та працюють за
кордоном цілком легально. Так, 32% українських працівників-мігрантів, працевлаштованих в Польщі, укладають не трудові, а за цивільно-правові угоди. Вони не
сплачують внесків до соціальних фондів
і, відповідно, не мають прав на виплати з
них, хоча між Україною та Польщею існує
угода про соціальне забезпечення.
Основною моделлю міграційної поведінки українців наразі залишається тимчасова, циркулярна, тобто періодично повторювана трудова міграція. Обстеження і
2012-го, і 2017 року показали, що майже
половину мігрантів (48,5%) становили короткотермінові (до року) трудові мігранти.
Тривалість більшості (57%) виїздів за кордон не перевищувала трьох місяців. У 2012
році поїздки до трьох місяців становили
43%. Довготривалими мігрантами (понад
12 місяців) були лише 8,3% з усіх виявлених при обстеженні у 2017 році працівників-мігрантів (у 2012 році – 17,3%). Варто
також підкреслити, що 46,1% мігрантів
здійснювали по кілька поїздок на рік, 5,9%
виїжджали декілька разів на місяць, а 4,4%
– щотижнево.
Однак переважання короткотермінових
поїздок за кордон, яке засвідчує, що центр
життєвих інтересів мігрантів залишається
в Україні, частково може пояснюватися
тим, що, як уже зазначалося вище, особи,
які виїхали за кордон всією сім’єю і є по
суті переселенцями, не потрапили до вибірки обстеження. Дані країн призначення свідчать, що чисельність українців, які
проживають там на постійній основі, стабільно зростає. Так, за даними Євростату,
чисельність громадян України, які отримали на території ЄС статус довготривалого
мігранта, що забезпечує всю повноту прав
постійного мешканця і надається після п’яти років легального проживання, стабільно
збільшується. Протягом останніх 10 років
вона зросла майже вдесятеро (рис. 3). І це
без урахування мігрантів, які вже встигли
набути громадянство країн перебування.
Лише протягом 2016 року громадянство
держав ЄС набули 24,1 тис. українців.
Таким чином, серйозними викликами, обумовленими міграційними процесами, є для
України: (1) наростання масштабів міграції
за кордон, передусім трудової; (2) активізація
участі молоді, фахівців у трудовій міграції; (3)
збільшення частки мігрантів, які працюють за
кордоном без належних дозволів, перебувають
у неврегульованому правовому становищі; (4)
трансформація частини тимчасової трудової
міграції на постійну.
Така ситуація загрожує негативними як демографічними, так і економічними наслідками. Збільшення масштабів та тривалості перебування мігрантів за кордоном невідворотно
призведе до слабшання їхніх зв’язків з Батьківщиною, остаточної втрати країною частини
її трудового та інтелектуального потенціалу.
Евентуальний дефіцит працівників може стати гальмом розвитку економіки, а відтік найбільш активних, молодих та освічених осіб –
демократичних перетворень в Україні.
З метою запобігання ризикам, які обумовлені
сучасною активізацією міграційних процесів,
важливим є законодавче оформлення міграційної політики, чітке визначення її цілей та інструментів, а головне – імплементація прийнятих політичних рішень та законодавчих норм,
зокрема реалізація цілей і завдань, визначених
Стратегією державної міграційної політики
України на період до 2025 року, ухваленої Урядом в липні 2017 року, забезпечення виконання Закону України «Про зовнішню трудову міграцію», який наразі залишається переважно
декларативним.
Олена Малиновська,
доктор наук з державного управління,
головний науковий співробітник
Національного інституту
стратегічних досліджень
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Відбувся з’їзд Аграрної партії України

21 жовтня відбувся з’їзд Аграрної партії. Як зазначив її лідер
Віталій Скоцик – Аграрна партія України продовжує боротьбу
з політичними рейдерами, які намагаються встановити над політсилою контроль в інтересах проросійських сил. На з’їзді було
оновлено склад президії та політичної ради партії.
З’їзд висунув Віталія Скоцика кандидатом на пост Президента
України. Звернення ініціативної групи з цього питання оголосив
голова Одеської обласної організації Аграрної партії Василь Калашник.

Віталій Скоцик: Політична корупція в
Мін’юсті загрожує національній безпеці

Віталій Скоцик: «Москва
готує політичний реванш в
Україні шляхом скуповування ЗМІ і рейдерства партій.
Рейдерська атака на Аграрну партію – це загроза національній безпеці».
Скандал довкола Аграрної
партії не вщухає. Днями тисячі партійців з усієї України
пікетували Мін’юст. Кажуть,
саме це відомство покриває
політичних рейдерів, які
юридично змінили все керівництво партії та захопили головний офіс установи.
Яким чином вдалося здійснити рейдерство такої потужної політсили і хто стоїть
за цією атакою – читайте в
ексклюзивному інтерв’ю лідера
Аграрної партії Віталія Скоцика.

– Пане Віталію, тисячі
людей приїхали під стіни
Мін’юсту. Що їх туди привело? Які були головні вимоги
під час акції протесту?
– Люди просто вимагають
справедливості та скасування
незаконних рішень щодо зміни
керівництва Аграрної партії.
Те, що відбувається навколо політсили в останні місяці – це ж не питання Віталія
Скоцика, як це намагаються
показати рейдери у ЗМІ. Це
в тих людей, які приїхали на
площу, в тих людей, які стояли
у витоків Аграрної партії, які
вели в місцеві ради депутатів
– справжніх патріотів, цинічно
відібрали політсилу. Саме цих
людей самозванці виключили
з її лав. Тому їхній гнів цілком

зрозумілий. Однак найбільше
людей обурило, що та інституція, яка в усіх цивілізованих,
розвинених державах стоїть на
варті забезпечення законності,
у нас покриває рейдерів, яких
фінансує країна-агресор.
– А яким чином Мін’юст
«покриває рейдерів»?
– Кілька тижнів тому в реєстр
Мін’юсту було внесено дані
щодо повної зміни керівництва Аграрної партії: голови,
заступників, президії та політради. Ці зміни було зроблено
за повністю сфальсифікованими документами – підробленими протоколами реальних партійних засідань і проведеного
повністю «на папері» з’їзду. В
Мін’юсті не могли не знати,
що ці документи – фальшивка. Про це чиновників одразу
попередили офіційні органи
партії, на момент реєстрації
вже було почато кримінальне провадження про підробку
документів і низка делегатів
цього фейкового з’їзду вже
подали заяви про те, що вони
не брали участі в засіданні та
їхні підписи підроблено. Тож
нічим іншим як політичною
корупцією ці дії Мін’юсту не
назвеш. Очевидно, хабарникам із Міністерства абсолютно
байдуже, в кого брати гроші –
хоч у бандитів, хоч у кремлівських посіпак.
– А чому ви переконані, що
за атакою на Аграрну партію
стоїть Кремль? У чому його
інтерес саме до вашої політсили?
– Тому що ми заважаємо реалізації його глобального плану
з політичного реваншу проросійських сил на виборах 2019
року і повернення України в
зону свого впливу. Впродовж
останніх п’яти хвиль виборів
до об’єднаних територіальних
громад ми стабільно входимо до трійки переможців виборчих перегонів. На відміну
від більшості політичних сил
України, які фінансуються
коштами олігархічного капіталу і є лідерськими проектами, наша партія побудована за
принципом «знизу – догори», і
у своїй діяльності ми залежимо тільки від рядових партійців, що представляють інтереси всього Українського народу.
Свою успішність ми довели на

Шановні читачі! Запрошуємо висловлювати
свої думки про суспільне життя в Україні на
сторінці «Відкрита трибуна»
місцевих виборах по всій території України, на яких випередили переважну більшість
парламентських партій та сил,
підтримуваних олігархічним
капіталом. Нас неможливо
залякати чи купити. В наших
лавах багато тих, хто боронив
українську землю на фронті, а
ще більше тих, хто ремонтував
техніку, возив продукти, купував бронежилети, автомобілі.
В наших лавах ті, хто не дали
ворогу пройти далі, це справжні українські патріоти. Звісно,
що така політсила з постійно наростаючою підтримкою
серед людей, яка вже зуміла
відіграти важливу роль – і на
президентських, і на парламентських виборах – серйозна
загроза. Тож завдання стояло
або взяти її під контроль, або,
якщо не вийде, знищити і не
допустити до виборів.
– А як відбувалось рейдерське захоплення і хто конкретно був задіяний в атаці
на Аграрну партію?
– У нашу партію була інтегрована група професійних
політичних аферистів. Усі
вони так чи інакше пов’язані з Юлією Тимошенко і Віктором

дипломати?
– Зрозумійте, ситуація, що
склалася навколо нас – це не
проблема однієї партії. Те, що
проросійські маріонетки, ще й
за сприянням держчиновників
Мін’юсту, можуть так цинічно
відбирати в людей право обиратися і бути обраними, – це
вже втручання у виборчі процеси в країні та загроза національній безпеці.
Ми змушені звернутися до
всієї міжнародної спільноти,
сподіваючись на підтримку та
відновлення справедливості. З
наближенням 2019 року тиск
проросійських сил на українську демократію суттєво посилюється. Кремль здійснює
експансію в медіа-просторі
та намагається взяти під свій
контроль українські політичні сили шляхом скуповування
та «зачистки» тих, хто не погоджується на співпрацю. На
прикладі нашої партії можу
описати, як віртуозно це відбувалось. Спочатку був шантаж, тиск і спроби підкупів.
В інформаційний простір вкидали брудні фейки про Аграрну партію. Паралельно були
випадки жорстокого побиття

Медведчуком. Уже зараз можна сказати, що атаку готували доволі
давно, курував її скандальний
проросійський політтехнолог,
автор ідеї поділу українців на
три сорти Володимир Грановський. Спочатку партію хотіли
відібрати тихо, думаючи, що я
легко піддамся на маніпуляції
професійних політиків. Коли
зрозуміли, що це не працює,
мене спробували підкупити.
Коли і це не вдалось, почався
шантаж, а далі зловмисники
пішли на пряме рейдерство – з
масштабною дискредитаційною інформаційною атакою і
підробкою документів.
– Акції протесту пройшли
не лише під стінами Мін’юсту, а й під посольствами низки держав. А чим Аграрній
партії можуть допомогти

наших активістів і погрози фізичного знищення. І зрештою
рейдери пішли шляхом прямої
атаки: сфабрикували документи, за допомогою корумпованих чиновників юридично
змінили керівництво партії та
захопили головний офіс під
вигуки «Офіс – наш!». Це все
повторення методів гібридної
війни, які були застосовані під
час окупації частини території України. Ми, зрозуміло, не
збираємося здаватися і будемо
боротися за партію до переможного кінця, однак закликаємо і українське суспільство, і
міжнародну спільноту об’єднатися проти спільної загрози
– реваншу проросійських сил.

Редакція газети не несе відповідальності за виступи на сторінці «Відкрита трибуна»

Інтерв`ю провела
О. Новічкова

Нелегальна міграція
У Чернівцях виявили групу нелегалів з
Республіки Бангладеш

Працівниками УДМС у Чернівецькій області спільно зі
співробітниками УСБУ, ГУ НП у Чернівецькій області та Чернівецького
прикордонного загону на території обласного центру виявлено
вісьмох громадян Бангладеш без документів, що підтверджують особу
та законність перебування в Україні. Наймолодшому з нелегалів – 17
років, найстаршому – 30.
Наразі триває перевірка законності перебування іноземців на
території України та вирішується питання щодо можливого притягнення до адміністративної відповідальності.
Вісьмох громадян Ісламської Республіки Пакистан віком від 15 до 44
років без документів, що посвідчують особу та законність перебування
на території України, виявили в обласному центрі працівники УДМС
у Чернівецькій області спільно зі співробітниками УСБУ України в
Чернівецькій області та Чернівецького прикордонного загону.
Під час перевірки за обліками УДМС у Чернівецькій області було
з’ясовано, що стосовно п’ятьох порушників керівництвом інших
територіальних органів ДМС раніше застосовувалися рішення про
примусове повернення з території України. Однак виконувати їх громадяни Пакистану не поспішали.
Першотравневим районним судом м. Чернівці прийнято рішення
про примусове видворення з України сімох повнолітніх іноземців.
Допоки триває збір необхідних документів, порушників поміщено до
Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства.
Неповнолітнього «нелегала» поміщено до притулку для дітей служби у справах дітей Чернівецької ОДА.
Управління ДМС
у Чернівецькій області
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Прикордонники затримали біля кордону з Польщею
громадян Марокко, Ганни та Білорусі

Як уже раніше повідомлялося, прикордонники відділу «Краківець», завдяки випереджувальній інформації від
місцевих жителів, затримали двох вихідців
з Північної Африки. Громадян Марокко
1997-го та 1999 року народження виявили
за 100 метрів від кордону.
А на ділянці відповідальності відділу
«Шегині», також завдяки інформації від
жителів прикордоння, правоохоронці затримали двох громадян Ганни. Чоловік та
жінка пішки прямували до Польщі в обхід
пункту пропуску. При собі в чоловіка 1989
року народження був паспорт з відміткою
про дозвіл на тимчасове проживання, жінка
документів не мала, лише перепустку з одного із українських вишів.
Крім того, військовослужбовці відділу
«Шегині» неподалік від місця попереднього затримання на підступах до кордону затримали громадянина Республіки Білорусь.
Чоловік 1976 року народження також
сподівався обійти пункт пропуску та незаконно

перейти українсько-польський кордон.
Стосовно усіх затриманих складено документи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання
державного кордону України. Рішення прийматиме суд.
dpsu.gov.ua

На Київщині виявлено групу нелегальних мігрантів
із Соціалістичної Республіки В’єтнам

Співробітниками
Відділу
організації
запобігання нелегальній міграції, реадмісії
та видворення УДМС України в Київській
області
спільно
із
співробітниками
Васильківського РВ УДМС України у
Київській області, Васильківського ВП
ГУ НП в Київській області та УБЗПТЛ
ГУ НП в Київській області у смт Глеваха
Київської області було виявлено 28 громадян Соціалістичної Республіки В’єтнам, які
перебували на території України без жодних документів, які б надавали право законного перебування в Україні.
Під час проведення першочергових
фільтраційних заходів було встановлено,
що зазначені іноземці потрапили в Україну
незаконно з метою неофіційного працевлаштування.
Натомість
організатори
незаконного
переміщення іноземців до України доставили їх до одного з приватних будинків на
території Київської області, де незаконно
утримували у підвальному приміщенні понад три місяці, змушуючи телефонувати родичам, та вимагали за кожного з іноземців
так званий викуп.
Наразі одного із організаторів затримано,

органи Національної поліції України проводять невідкладні слідчі дії.
Стосовно
іноземців
готуються
всі
необхідні матеріали для поміщення до
ПТПІ ДМС України та здійснення процедури примусового видворення з подальшою
забороною на в’їзд.
Управління ДМС
у Київській області

У одному з луцьких хостелів затримали нелегалів

Ще шість нелегалів примусово залишать
Україну

Завдяки
спільним
діям
міграційників Управління ДМС

області,
Мелітопольського
міського відділу служби, спільно
з
співробітниками УСБУ та
ГУ Держпраці в області було
здійснено відпрацювання міста
Мелітополь (Запорізька область),
щодо нагляду та контролю за виконанням іноземцями та особами
без громадянства законодавства в
міграційній сфері.
В ході відпрацювання ринків та
місць стихійної торгівлі було виявлено шість нелегальних мігрантів
– громадяни Азербайджану, Узбекистану та Російської Федерації.
У відношенні порушників були
прийняті рішення про примусове
повернення за межі України.
Управління ДМС
у Запорізькій області

У Луцьку співробітники УДМС України у
Волинській області спільно з працівниками
поліції виявили 4-х іноземців. Дані особи
назвали себе громадянами Республіки Пакистан. Під час затримання у порушників
не виявлено ніяких документів. Іноземці
проживали у одному з міських хостелів.
Як з’ясувалося, четверо пакистанців
напередодні
прибули
до
Російської
Федерації літаком, як уболівальники, на
Чемпіонат світу з футболу. Зі слів нелегалів
в Україну вони приїхали у пошуках роботи.
В управлінні Державної міграційної служби в області на них склали адміністративні
протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями
та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду
через територію України) Кодексу України
про адміністративні правопорушення.
Також попередньо встановлено, що
іноземці планували потрапити поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу.
За рішенням суду іноземних громадян
поміщено до Волинського пункту тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства

у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.
Управління ДМС
у Волинській області
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Історія та люди

Анатолій Солов’яненко – український співак з надзвичайним даром
Анатолій Борисович Солов’яненко (25 вересня 1932, Сталіно – 29 липня 1999, Козин) – Герой України (2008, посмертно), всесвітньо відомий український співак (лірико-драматичний тенор) та громадський діяч.
Анатолій Солов’яненко народився в місті
Сталіно (нині – Донецьк) в шахтарській сім’ї.
Його батько та мати в молодості виступали в
аматорських виставах опер «Наталка Полтавка» М. Лисенка та «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського. Змалку Анатолій
брав участь у художній самодіяльності, співав
дискантом. Після закінчення школи 1949 року
вступив до Донецького політехнічного інституту, де закінчив аспірантуру і працював викладачем на кафедрі інженерної геометрії. Усі
ці роки удосконалював вокальне мистецтво,
брав участь у концертах художньої самодіяльності: виступав з сольними номерами у супроводі інструментального ансамблю.
1952 року робить спробу вступити в Ленінградську консерваторію, але невдало. Бере
уроки у соліста Донецького оперного театру,
заслуженого артиста УРСР, видатного співака-тенора Олександра Коробейченка. У 1954
році, по закінченні інституту, почав працювати асистентом кафедри графіки та нарисової
геометрії. Водночас продовжує заняття у Коробейченка. У 1962 році вперше взяв участь у
концерті художньої самодіяльності Донецької
області у Києві, де виконав кілька романсів,
зокрема Я. Степового на слова І. Франка «Розвійтеся вітром».
У липні 1962 року під час Всесвітнього конгресу профспілок у Москві брав участь у концерті. Тоді ж був запрошений до Київського
театру опери та балету, проходив стажування
в театрі «Ла Скала» (Мілан), де став лауреатом
конкурсу «Неаполь проти всіх». З 1965 року
– соліст Київської опери. У 1967 році був удостоєний звання заслуженого артиста УРСР, у
1975 році – народного артиста СРСР.
У 1980 році Солов’яненко став лауреатом
Ленінської премії, грошову винагороду за неї

він передав у Фонд Миру. У 1997 році отримав премію ім. Т. Г. Шевченка.
Серед найкращих партій: Андрій («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського),
Фауст (в однойменній опері Шарля Гуно),
Альфред («Травіата» Дж. Верді), Надір («Шукачі перлин» Ж. Бізе), Рудольф («Богема» Дж.
Пуччіні) та ін. Світові знавці оперного співу
визнали, що виконання Солов’яненком партії

голосу Солов’яненка за тембром і характером
навдивовижу точно збіглися з виконавськими
канонами цієї партії.
З великим успіхом Солов’яненко виступав
у партіях класичних українських та російських опер: «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» М.
Лисенка, «Князь Ігор» О. Бородіна, «Євгеній
Онєгін» П. Чайковського, «Борис Годунов» М.

герцога в «Ріголетто» Дж. Верді було найкращим – вершиною майстерності.
Пласідо Домінґо і Лучано Паваротті вважали, що майстерність Солов’яненка не поступалась їхній власній. Співак майстерно засвоїв французьку манеру співу й блискуче співав
у багатьох операх французьких композиторів,
зокрема Обера, Бізе, Массне. Особливо філігранно виконував він арію Надіра в опері Бізе
«Шукачі перлин». У ній чудові природні дані

Мусоргського, «Садко» М. Римського-Корсакова. Особливо дорога для артиста була партія Андрія з опери «Запорожець за Дунаєм».
«У ній багато простору для голосу, – говорив
Солов’яненко, – все дуже вокальне, все легко
співається.
Анатолій Солов’яненко не визубрював тексти партій, а розумів, про що він співає. Досконало знав італійську мову. Співак казав: «Щоб
не забути мову, якщо немає щоденного

спілкування, нею треба займатися постійно». Тому зарядка, тренаж голосу й читання
італійської періодики та літератури були його
щоденними заняттями.
Українські народні пісні в його виконанні
стали взірцем майстерності для всіх наступних співаків.
Як зазначає у своїй книжці Ігор Шаров, де б
Солов’яненко не виступав з концертами, він
неодмінно включав до свого репертуару українські народні пісні. «Виконуючи народну
пісню з естради, – казав митець, – я пропагую
її, хочу привернути до неї увагу людей, і поки
вистачить сил, я не відступлюся від цього
завдання. Українську пісню чудово розуміють
в усьому світі. У кожного народу пісня виражає ті ж почуття, що й у нас, – любов до батьківщини, до дівчини, до матері, до природи…
Недарма кажуть, що пісня не має кордонів».
Анатолій Солов’яненко ніколи не був членом комуністичної партії і ніколи не заспівав
жодної комуністичної пісні. Видатний українець, високоморальний і чесний, він досягнув
найвищих світових вершин, завдячуючи своєму таланту і праці. Заради української сцени
він пожертвував спокусливими пропозиціями
з «Великого театру» (Москва), не емігрував за
кордон, хоча йому обіцяли фантастичні гонорари.
Дружина Світлана була для Анатолія Солов’яненка найближчим порадником і другом
впродовж всього його життя. Подружжя Солов’яненків виростило двох синів – Андрія та
Анатолія. Молодший син – Анатолій Анатолійович Солов’яненко – народний артист України, головний режисер Національної опери
України.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Українці в Ірані
Ісламська Республіка Іран – держава на південному заході Азії. Столиця – місто Тегеран.
На заході межує з Іраком, на північному заході – з Азербайджаном, Вірменією, Туреччиною, на півночі – з Туркменістаном, на сході
– з Афганістаном та Пакистаном.
На півночі омивається Каспійським морем,
на півдні та південному-сході – Перською затокою.
Історія Ірану за письмовими джерелами охоплює майже п’ять тисяч років. Перша держава
на його території – Елам – виникла в Хузестані в III тисячолітті до н. е. Перська імперія при
Дарії I Ахеменіді простягалася вже від Греції
і Киренаїки до річки Інд. Протягом багатьох
століть панівною релігією був зороастризм.
Біля XVI століття державною релігією Ірану
стає шиїзм.
Іран володіє другою за розміром у Західній
Азії та ісламському світі економікою після

Туреччини і є однією з найбільш технологічно розвинених держав регіону. Іран розташовується у стратегічно важливому регіоні
Євразії і має в своєму розпорядженні великі
запаси нафти і природного газу.
Ісламська республіка
Ісламська революція в Ірані стала переходом
від шахського монархічного режиму Пехлеві
до ісламської республіки на чолі з аятолою
Хомейні – лідером революції та засновником
нового порядку. Початком революції стали
масові антишахські протести в січні 1978
року, придушені урядовими військами. У січні 1979-го, після того як країну паралізували
постійні страйки та мітинги, шах з родиною
залишив Іран, і 1 лютого в Тегеран прибув
Хомейні, який перебував на вигнанні у Франції. Аятоллу зустріли мільйони тріумфуючих
іранців. 1 квітня 1979 року, після проведення
всенародного референдуму, Іран був офіційно
проголошений ісламською республікою. У
грудні того ж року була прийнята нова Конституція.
Внутрішньополітичні наслідки революції
проявилися у встановленні в країні теократичного режиму мусульманського духовенства, підвищенні ролі ісламу абсолютно у всіх
сферах життя. Відбулися кардинальні зміни і
в зовнішній політиці. Стосунки Ірану з США
стали вкрай напруженими. Дипломатичні відносини були розірвані 4 листопада 1979 року,
коли в Тегерані було захоплено посольство
США, а дипломати провели в заручниках 444
дні.
Війна з Іраком
Тим часом президент сусіднього Іраку

Саддам Хусейн вирішив скористатися
внутрішньою нестабільністю в Ірані і його
поганими відносинами з країнами Заходу.
Ірану було пред’явлено територіальні претензії щодо нафтоносних районів уздовж берега
Перської затоки на схід від річки Шатт-ельАраб. Зокрема Хусейн зажадав передачі Іраку
західного Хузестану, де більшість населення
становлять араби і є величезні запаси нафти.
Ці вимоги були залишені Іраном без уваги, і
Хусейн почав підготовку до великомасштабної війни. 22 вересня 1980 року армія Іраку
форсувала Шатт-ель-Араб і вторглася до Хузестану, що стало для іранського керівництва
повною несподіванкою.
Хоча в перші місяці війни Саддаму Хусейну
вдалося досягти чималих успіхів, наступ іракської армії було невдовзі зупинено, іранські
війська перейшли в контрнаступ і до середини 1982 року вибили іракців з країни. Хомейні
вирішив не зупиняти війну, плануючи «експортувати» революцію і в Ірак. Цей план спирався в першу чергу на шиїтську більшість
східного Іраку. Однак після 6 років невдалих
спроб наступу з обох сторін було підписано
мирну угоду. Ірано-іракський кордон залишився незмінним.
Загальні втрати Ірану у восьмирічній війні
перевищують 500 000 осіб.
У 1997 президентом Ірану був обраний Мухаммад Хатамі, що проголосив початок проведення політики терпимого ставлення до
культури і встановлення тісніших зв’язків з
країнами Заходу. Наприкінці 1990-х європейські держави почали відновлювати перервані
революцією економічні зв’язки з Іраном.

Українська громада
Нині в Ірані мешкає 850 громадян України,
серед яких 300 українок, які одружилися з
іранцями. Значною є українська громада у місті Бушер, де 550 українців разом з родинами
задіяні на будівництві атомної електростанції.
Представники українства в Ірані беруть активну участь у різноманітних культурно-гуманітарних заходах, які проводить Посольство України. Серед них: відзначення річниць
проголошення незалежності, прийняття Конституції та вшанування пам’яті жертв аварії
на Чорнобильській АЕС; вечори, присвячені
пам’яті Т.Г. Шевченка тощо. Члени місцевої
української громади також присутні на богослужіннях пам’яті жертв Голодоморів, Куренівської катастрофи тощо.
Посольством України спільно з Тегеранською музичною консерваторією, із залученням представників української громади в
Ірані, підготовлено та проведено концертну
програму, присвячену 200-річчю від дня народження М. Вербицького та 150-й річниці
першого публічного виконання національного гімну України. Під час заходу прозвучали твори М. Вербицького та інших відомих
українських композиторів – М. Лисенка, А.
Авдієвського, А. Кос-Анатольського, К. Данькевича, А. Кловзе, М. Шуха та М. Скорика у
виконанні іранських та українських музикантів. На завершення програми студентський
хор Тегеранської музичної консерваторії вперше виконав Державний Гімн України у перекладі на перську мову.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Здоров’я нації та національні страви

Прополiс з молоком – iдеальна пара

Поєднання прополісу й молока дає особливий ефект: окрім
того, що мине застуда й легеневі
захворювання,поліпшиться
загальне
самопочуття,
сон,
зникнуть дратівливість і втома. 10-відсоткову настоянку
прополісу краще купити в аптеці.

Пляшки ємністю 25 мл вам вистачить надовго, а коштує вона лише
декілька гривень.
Вживати засіб потрібно ввечері,
перед сном, додавши 20 краплин у 100 мл гарячого молока.
Лікуватись необхідно впродовж
десяти днів щомісяця. Курс слід
повториати через чотири-шість
місяців.
Під час лікування в разі застуди у дітей позитивний ефект
настає після прийому перших
краплин настоянки прополісу.
Дошкільнятам достатньо на ніч
дати одну-дві краплини прополісу
на третину склянки гарячого молока.

У разі наявності панкреатиту,
гастриту, виразки шлунка, захворювань печінки застосовуйте
настоянку за вказаною схемою
впродовж шести місяців.
Прополіс з молоком знижує
рівень холестерину в крові, гоїть
екземи та лікує інші шкірні захворювання, нормалізує менструальний цикл у жінок.
Прополіс суттєво впливає на
стабілізацію психіки після стресів
та перевтоми. Якщо ви вживаєте
настоянку прополісу, то вас залишать усі тривожні думки і ви
налаштуєтеся на краще, а це дуже
важливо.
glife.com.ua
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Бабусині рецепти: лікування
соняшниковою олією

Рецепт полтавських галушок з курячою підливою

Для тіста
-кефір або кисле молоко
кімнатної температури – 0,250 мл;
- сіль – 0,5 ч. л. з гіркою;
- сода – 0,5 ч. л. без гірки;
- борошно – 3 склянки.
Для підливи
- м’ясо куряче, ціла курка або
філе – 1 кг;
- вершкове масло або олія – 70 г;
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 2 шт.;
- сіль;
- перець чорний мелений;
- часник – 3 зубчики;
- зелень.
Підлива з курки
Ділимо курку на порції,
обсмажуємо на олії і ставимо
тушкуватися. Потім обсмажуємо
для підливи порізану соломкою
або натерту на крупній тертці
моркву, цибулю і все тушкуємо до
готовності. Наприкінці додаємо
лавровий лист і чорний мелений
перець та сметану або жирні вершки. Підлива повинна бути густою,
як суп-пюре. Якщо потрібно, додайте трохи води. М’ясо повинно
відставати від кісточок. Поки курка тушкується саме час зайнятися

приготуванням тіста на галушки.
Борошно змішуємо з содою і
сіллю та просіваємо через сито.
Борошно слід покласти в миску,
додати кефіру і почати місити
тісто. Багато борошна в тісто не
кладіть, воно має бути м’яким,
трохи липнути до рук, але щоб
була можливість скачувати трубочки. Якщо ви вимісили тісто,
а це відбувається дуже швидко,
не так як у випадку приготування вареників, то поділить його
на 3 частини і скатайте в ковбаски однакової товщини. Потім
кожну смужку розріжте гострим
ножем на однакові шматочки,
хоча можуть бути і кульки, залежно від того, що вам найбільше
подобається.
Варити галушки можна двома
способами; у воді і на пару. Якщо
у вас немає пароварки, то можна
варити над парою в друшляку,
але не більше 7 хвилин, бо галушки осядуть і будуть липкі. І
не забувайте, що розмір галушок
збільшується вдвоє.
Якщо будете варити у воді, то
киньте галушки в киплячу воду,
перемішайте шумівкою і дай-

те воді закипіти. Варити слід
3-4 хвилини, потім – вийняти
і змастити вершковим маслом
або відразу додати підливи. Готова галушка пориста і м’яка як
м’ячик. Галушки з пароварки
викладаємо на порційну тарілку
і щедро поливаємо підливою.
Зверху посипаємо порізаним
кропом або петрушкою, зеленою
цибулею і дрібно порізаним або
видавленим часником. Аромат
буде такий, що втриматися неможливо: швидше сідайте за стіл
пригощатися справжніми полтавськими галушечками!
ukr.media

Артроз. У разі загострення
артрозу колінного суглоба, аби
полегшити біль, треба втирати
олію від кінчиків пальців і вгору по нозі, аж до паху. Столову
ложку порошку бодяги слід ретельно перемішати з 30 столовими ложками нерафінованої
соняшникової олії. Цілющу
мазь треба втирати у хворе
місце, потім закутати зверху
шарфом або теплою тканиною
і так лягати спати. Мазь можна використовувати як знеболювальний засіб.
Ангіна. Змішати в рівних
частинах (1:1) сік алое і соняшникову олію. Отриманою
сумішшю змащувати горло.
Інші хвороби горла (тонзиліт,
ларингіт тощо). Змішати в
рівних частинах (1:1) осад
нерафінованої соняшникової
олії з кашкою часнику. Використовувати для інгаляцій.
Кашель. Змішати соняшникову олію і нашатирний спирт
у пропорції 2:1. Отриману
суміш втирати у груди.

Мастит. У невеликому
посуді залити квітки білої лілеї
соняшниковою олією і протягом десяти хвилин кип’ятити
на водяній бані. Остудити і
зробити цим настоєм легкий
масаж грудей.
Порушення кровообігу в ногах. Допоможе олійний настій
лаврового листя: 2/3 склянки подрібнених лаврових
листочків залити склянкою
соняшникової олії, настоювати в темному місці протягом
шести днів. Прийняти теплу
ванну, потім розтерти ноги
настоєм лаврового листя, дати
шкірі увібрати олію і лягти
спати.
Тріщини
на
ступнях,
попрілості.
Прокип’ятити
на водяній бані соняшникову олію з натертою дрібно
морквою. Остудити. Готовою
олійкою змащувати хворі
місця або накладати на них
пов’язки, просочені розчином.
glife.com.ua

Спортивні новини
Турнірна таблиця. Українська Прем`єр-ліга
2018-2019

Світоліна повернулася
в топ-5 рейтингу WTA

Українка виграла Чемпіонат
світу з вільної боротьби

Українка Алла Черкасова стала
чемпіонкою світу з вільної боротьби.
Черкасова розпочала турнір
з дострокової перемоги над
білорускою Марією Мамащук.
У чвертьфіналі Алла взяла гору
над представницею Болгарії
Вікторією Івановою-Бобєвою
(4:0), у півфіналі виграла у китаянки Фен Чжоу (12:8).
У фінальному поєдинку вагової
категорії 68 кг 29-річна спортсменка виявилася сильнішою
за француженку Кумбі Ларрок
– 15:10.
dt.ua

Українка Єлістратова виграла загальний
залік Кубка Європи з тріатлону

Ліга Націй

Україна 1:0 Чехія

Ліга Чемпіонів

Шахтар Донецьк 0:3 Манчестер Сіті

Ліга Європи

Ренн 1:2 Динамо Київ
Карабах 0:1 Ворскла

Українка Юлія Єлістратова
виграла загальний залік Кубка
Європи з тріатлону 2018 року.
Єлістратова набрала 1044 очки
за рік, ввипередивши Олександру Разаренову з Росії на 122
бали. В цьому році українка виграла етапи в Дніпрі і Аланьї, а
також «бронзу» у Холтені.
У світовому рейтингу ITU
українка знаходиться на 48-му

місці.

dt.ua

За результатами Підсумкового
турніру WTA його чемпіонка
Еліна Світоліна повернулася в
топ-5, витіснивши звідти чешку
Петру Квітову.
Світоліна перебувала на четвертому місці 15 тижнів у першій
половині року (три тижні була
третьою), а після Ролан Гаррос
опустилася на п’яте місце. Найнижчим результатом в сезоні для
24-річної тенісистки стала сьома
сходинка.
Леся Цуренко залишилася на
27-й сходинці, Даяна Ястремська
– на 60-й.
dt.ua
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К а л е й д о с ко п

РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

Останній з багатоденних постів – Різдвяний або Пилипів. Друга назва виникла тому, що заговини перед його початком (14.11. за
старим стилем) припадають на день пам’яті святого Пилипа. Сам
Різдвяний піст має чіткі терміни: кожен рік він починається 28 листопада, триває 40 днів і закінчується 6 січня.
Дотримання обмежень в цей період дозволяє православним людям віддати посильну жертовну подяку за врожай, очистити свою
плоть і духовно підготуватися до одного з найвеличніших свят для
всіх християн.
Тривалість
Спочатку Різдвяний піст тривав всього тиждень, але після проголошення Константинопольським патріархом Лукою під час Собору цього періоду як загальнохристиянської данини подяки Господу
Богу, він був збільшений до 40 днів і отримав загальну назву в Церковному статуті – Чотиридесятниця.
Так само, як і щороку, в 2018 році початок посту припадає на 28
листопада (середа), а сам він триває 55 тижнів аж до Святвечора – 6
січня 2019 року (неділя).
Духовна основа

Ті віруючі, які мають намір стати на шлях обмежень в цей період, повинні розуміти, що сенс Різдвяного посту полягає в тому,
щоб отримати черговий духовний досвід. Важливо відчути і усвідомити, що плотські втіхи вторинні, і іноді вони заважають почути голос Бога, який звучить всередині кожного православного. У
цей час людина повинна усвідомити гріховність свого існування і
щиро захотіти покаятися та зробити себе чистішою, витривалішою
і покірнішою до всіх випробувань, які уготовано долею.
З цією ж метою усі тижні Чотиридесятниці і ще 11 днів після неї
(святки) церква не проводить обряди вінчання: мирські потреби і
особисті радості не повинні заступати в цей період головну духовну мету тих, хто поститься.
Обмеження у ці 40 днів не можна сприймати як покарання. Навпаки в душі має бути світло і радість від малої дещиці того, що
віруюча людина здатна висловити свою любов до Батька-Отця та
Ісуса Христа. Помірний пісний раціон зменшує в людях пристрасні і гріховні помисли, які можуть виникати внаслідок надмірного
харчування. Проте спільна мета – не послабити людину, а посилити її дух, якому буде підкорятися легка і необтяжена плоть.
Правила Різдвяного посту
Для тих, хто хоче увійти в Різдвяний піст так, як про це вчить церква, потрібно знати, яких правил слід дотримуватися у зазначений
період.
За кілька днів до початку можна покаятися і отримати у панотця
благословення.
Не можна допускати в душі злоби, заздрості, зневіри. Якщо з’являються сумніви в тому, чи вистачить сил витримати піст до кінця,
потрібно йти в церкву за порадою. Важливо пам’ятати, що Бог не
дає кожному більше того, що людина може витримати.
У ці місяці потрібно уникати розважальних заходів, свят, видовищ. Це важливо, як з духовної точки зору, так і з практичної: під
час свят легше спокуситися і порушити пісне харчування.
У цей період потрібно якомога частіше відвідувати церкву.
2019.pp.ua

32 поради від непальських мудреців

1. Говоріть повільно, але думайте швидко.
2. Не судіть про людей за їхніми родичами.
3. Коли ви говорите «Я тебе кохаю», кажіть правду!
4. Коли ви говорите «Я жалкую», дивіться людині в очі.
5. Ніколи не смійтеся з чужих снів і мрій.
6. Давайте людям більше, ніж вони очікують, і робіть це з радістю.
7. Завжди тримайте в голові улюблений вірш.
8. Не вірте всьому, що чуєте, витрачайте все, що маєте, спіть, поки
не виспитеся.
9. Велика любов і величезні досягнення завжди вимагають великого ризику.
10. Якщо ви програли, постарайтеся отримати від цього урок, а
можливо й користь.
19. У суперечках із коханими звертайтеся до поточної ситуації. Не
11. Поважайте себе, поважайте інших, відповідайте за всі свої пригадуйте минулого.
вчинки.
20. Читайте поміж рядків.
12. Не дозволяйте маленькій суперечці зруйнувати велику друж- 21. Діліться своїми знаннями з дітьми. Нині це єдиний відомий
бу.
спосіб досягти безсмертя.
13. Коли розумієте, що зробили помилку, постарайтеся не «зам’я- 22. Будьте ніжними із землею. Не смітіть.
ти» її, а швидко виправити.
23. Ніколи не перебивайте, коли вам лестять.
14. Щодня проводьте певний час на самоті.
24. Не втручайтеся в чужі справи, не давайте пустих порад.
15. Будьте відкритими до обміну, але не випускайте з рук ваших 25. Не довіряйте тим, хто цілується з вами, не заплющуйте очей.
цінностей.
26. Раз на рік вирушайте туди, де ви не були.
16. Іноді мовчання – найкраща відповідь.
27. Якщо ви заробите великі гроші, частину з них віддайте на до17. Читайте більше книг.
помогу іншим.
18. Вірте в Бога, але завжди замикайте свій автомобіль.
28. Пам’ятайте: не отримати бажаного – це іноді й називають щастям.
СПІВЧУВАЄМО
29. Слухайтеся лікарів, але вчіться порушувати деякі їхні заборони.
Редакційна колегія газети «Міграція» висловлює
30. Оцінюйте свій успіх за тим, чим вам довелося пожертвувати,
щире співчуття заступнику директора Департаменщоб домогтися його.
ту організаційного забезпечення ДМСУ Володи31. Ваше «я» – і є кінцева точка вашої подорожі.
миру Миколайовичу Юрченку з приводу тяжкої
32. Ставтеся до любові та приготування їжі з безрозсудною безвтрати – смерті матері.
турботністю.
Редакційна колегія газети «Міграція» висловлює
щире співчуття начальнику управління ДМСУ
Лілії Аркадіївні Драпчинській з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

9 жовтня 2018 року пішов з життя ексначальник управління СБУ в Одеській області
Леонід Іванович Борисенко.
Редакційна колегія газети «Міграція», друзі
із глубоким сумом висловлюють щире співчуття
його рідним та близьким.

ГОРОСКОП
на листопад 2018 року

Овен.Людям цього знака, які відрізняються
запальністю та емоційністю, доведеться
навчитися стримувати себе, бо ваша агресивна реакція негативно позначиться на
професійній кар’єрі та доході.
Телець. Протягом усіх попередніх місяців
Тільці придумували собі випробування
і цілі, але надійшов час визначитись з
результатом. Багатьох він засмутить, але
причина відставання – завищена на початку планка. Не варто впадати у відчай.
Близнюки. У листопаді вам доведеться
зіткнутися з проблемою дефіциту грошей. На ґрунті цих переживань можливі
непорозуміння та суперечки з близькими,
що вплине на ваші відносини. Також одягайтеся тепліше, щоб не застудитися.
Рак. Колись представники цього знака зробили поганий вчинок, через що їхнє життя
змінилося в негативний бік. Ви почуватиметесь дещо напружено, проте необхідно наважитися і визнати свою провину, щоб виправити помилку. Подібний прояв упертості може
посварити вас з родичами.
Лев. Для цього знака листопад 2018 року –
вдалий час. На вас чекають суттєві зміни.
Цілком імовірно, що ви зміните роботу на
більш перспективну або вирішите заснувати власний бізнес.

Діва. У листопаді людям, народженим
під знаком Діви, слід бути послідовними,
розважливими. Поспіх не призведе ні до
чого хорошого в справах, відкиньте звичку поспішати.

Терези. Для цих людей місяць видасться періодом «генерального прибирання життя». Вам захочеться вирішити
всі невизначені ситуації, завершити
розпочаті справи, щось змінити. Можливі
оновлення гардероба, зачіски.
Скорпіон. У листопаді Скорпіони проявлять свої здібності трудоголіка. Ви
настільки поринете в роботу, що не залишиться вільного часу. Перегляньте своє
ставлення до робочого процесу, оскільки
така завантаженість загрожує виснаженням.
Стрілець. Дуже вдалий час для того, щоб
почати активно самовдосконалюватися і
рухатися до своєї мети. Заради цього доведеться пожертвувати тусовками і частими
зустрічами із знайомими, але результат,
отриманий від роботи над собою, того вартий.
Козеріг. Листопад пройде для вас в
романтичній атмосфері. Якщо ви ще
не зустріли своє кохання, то є великі
шанси на це. Сімейні Козероги знову
перейматимуться почуттями до своїх
обранців.
Водолій. У листопаді Водолії, які люблять
ображатися на все і на всіх, дуже виразно
продемонструють цю якість. Вам здаватиметься, що світ несправедливий, цінність
вашої роботи занижена і всі вас кривдять.
Негативне мислення зажене вас в депресію,
тому постарайтеся думати об’єктивно і позитивно.
Риби. Минулі місяці видалися для Риб досить напруженими, тому постарайтеся в
листопаді знайти час, щоб розслабитися.
В іншому випадку висока завантаженість
спричинить моральне і фізичне виснаження. Вдалий час, щоб вирушити в теплі
країни.
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