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28 червня 2017 року – 21 річниця з дня прийняття Конституції України
Українці крізь віки пронесли розуміння важливості
рівних прав, демократичного ладу і відповідальної
влади, – Президент з нагоди Дня Конституції

«Сьогодні, в День Конституції України, біля
пам’ятника великому українцю, гетьману Пилипу
Орлику – ми згадуємо, що
українській конституційній думці понад 300 років.

Українці крізь віки пронесли розуміння важливості
рівних прав, демократичного ладу і відповідальної
влади. Саме таку державу
ми творимо зараз», – наголосив Петро Порошенко...

Глава держави підкреслив, що сьогодні українці
захищають свою незалежність від російського
агресора. «Ми захищаємо
не лише нашу землю, ми
захищаємо не лише нашу
територіальну цілісність,
ми захищаємо демократію,
захищаємо свободу, захищаємо волю, стверджуємо
свій європейський вибір»,
– підкреслив Президент
і додав, що для перемоги
в цій боротьбі необхідно
проводити глибинні реформи.
Глава держави зазначив,
що сповнений гордості за
нашу країну і вірить в її історичне майбутнє.
www.president.gov.ua

Безвіз зменшить безробіття, але може
призвести до відтоку трудових ресурсів
Інтерв’ю виконуючого обов’язки Голови Державної служби зайнятості
Валерія Ярошенка для газети «Міграція»
За даними Державного комітету статистики України, в середньому за 2016 рік чисельність безробітних віком 15-70 років
становила 1,7 мільйонів осіб. Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) досяг 9,3% економічно активного населення.
Кількість безробітних, зареєстрованих в
Державній службі зайнятості, станом на 1
червня 2017 року, становила 353 тисячі осіб.
Про ситуацію на ринку праці, про практичну
допомогу тим, хто шукає роботу, та про
тенденції, пов’язані з міграційними процесами, ми говорили із виконуючим обов’язки
Голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком.
– Валерію Станіславовичу, як Ви оцінюєте
співпрацю з Державною
міграційною службою,
які питання вирішуєте
спільно?
– Відповідно до «Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній

міграції»,
затвердженої
спільним наказом Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства закордонних справ України,
Міністерства соціальної
політики України, Міністерства освіти і науки
України, Служби зовніш-

Колегія ДМСУ– задоволення попиту громадян
на закордонні паспорти в умовах очікування безвізу,
взаємодія з ЦНАПами та безпека паспортних документів

9 червня було проведено засідання Колегії ДМС за участі керівників структурних підрозділів та територіальних органів міграційної служби.
Колегія була присвячена ряду важливих
питань сьогодення, пов’язаних із очікуванням запровадження ЄС безвізового
режиму для громадян України.
У першу чергу з керівниками територіальних органів було обговорено питання
вжиття максимально можливих заходів
для безперебійного задоволення попиту
громадян на паспорти громадянина України для виїзду за кордон.
Зокрема, наголошено на необхідності
забезпечити належні умови у приміщеннях територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС, призначених
для прийому громадян, з урахуванням
потреб осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп, осіб з малолітніми дітьми.
Як відмітив Голова ДМС, Максим Со-

колюк, одним із шляхів вирішення цього
питання є необхідність підвищення рівня
взаємодії територіальних органів ДМС
з місцевими органами влади для залучення до процесів оформлення та видачі
паспортних документів Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП).
Станом на кінець травня поточного
року послуги ДМС з оформлення та видачі паспортних документів здійснювали вже 26 ЦНАПів у містах Київ, Одеса,
Харків, Львів, Луцьк, Маріуполь, Кременчук, Івано-Франківськ, Біла Церква.
А на момент виходу номеру в друк, до
цього переліку приєдналися ЦНАПи у
містах Рівне, Первомайськ та Вишневе;
Голосіївський, Святошинський і Печерський райони міста Києва; Києво-Святошинський район Київської області.
Продовження цієї співпраці з боку ДМС
має бути постійним.
Початок, продовження
див. на стор. 3

ньої розвідки України та
Служби безпеки України,
при Державній міграційній службі України створений та діє контактний
аналітичний центр.
Початок, продовження
див. на стор. 6

Читайте
Президент України про
результати зустрічі
з Президентом США...

Оформлення сучасних
документів
для безвізового в’їзду
в країни ЄС...

стор.2

стор.7

в

номері:
Конкурс на найкращий
слоган «Паспортного
сервісу» завершено!

стор.8

Гаряча тема

стор.10
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Президент України про результати зустрічі П. Порошенко: Україна вітає єдність
з Президентом США: Ми отримали
та солідарність ЄС у питанні
тверду підтримку з боку Сполучених Штатів
продовження санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко провів
у Білому Домі зустріч із
Президентом
Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. «Ми
отримали тверду підтримку з боку Сполучених
Штатів, підтримку і щодо
суверенітету,
територіальної цілісності та незалежності нашої держави,
і тверду підтримку в продовженні реформ в Україні», – сказав Петро Порошенко під час зустрічі
з представниками засобів
масової інформації у Вашингтоні.
Президент України за-

значив, що порядок денний зустрічі був дуже
широкий і особливо наголосив на підтримці
Сполученими
Штатами
продовження реформ в
усіх секторах, в тому числі в енергетичному. Він
також повідомив, що під
час переговорів обговорювались питання економічної співпраці, зокрема
– в ядерній енергетиці, нафтогазовій сфері, закупівлі американського вугілля;
продовження
співпраці
щодо відновлюваних джерел енергії тощо.
Окремо сторони обговорили співробітництво

України та Сполучених
Штатів у військово-технічній сфері. «Президент
дав чіткі доручення для
того, щоб ми розширили
нашу співпрацю», – зазначив Петро Порошенко.
Президент України також
повідомив, що передав керівництву США лист від
родичів українських заручників, які знаходяться
у в’язницях на окупованих територіях і в Росії та
отримав запевнення від
Адміністрації Президента США щодо докладання зусиль для звільнення
українських бранців.
korrespondent.net

Україна та Франція напрацювали позиції
задля підвищення ефективності
Нормандського формату, – Президент України
Президент Франції продемонстрував рішуче прагнення досягти
результату в переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі

Президент України Петро Порошенко
вперше зустрівся з новообраним Президентом Франції Еммануелем Макроном.
У ході зустрічі два лідери обговорили
двосторонні відносини України та Франції, ситуацію на Донбасі і Нормандський
формат.
За словами Президента України Петра Порошенка, переговори були ґрунтовними. Сторони домовилися про те,
щоб прискорити проведення двосторонньої міжурядової економічної комісії,
про співробітництво у сфері поліпшення інвестиційного клімату, енергетиці,
аграрному секторі та переробній промисловості, а також щодо активізації
переговорів по залученню французьких
інвесторів до роботи в галузі переробки
сміття. Крім того, сторони домовилися
розвивати на багатосторонньому рівні
співпрацю в рамках імплементації Угоди
про асоціацію України та ЄС.
За словами Макрона, Франція налаштована на продовження Мінського процесу
і підтримує активну співпрацю в рамках

Нормандського формату для врегулювання конфлікту на Донбасі. Крім того,
Макрон готовий до дискусії з лідерами
України, Німеччини і Росії. За його словами, така зустріч може відбутися в кінці червня – на початку липня 2017 року.
«Я хотів би відзначити, що Франція
готова продовжити зусилля в Нормандському форматі, ми готові провести
нову дискусію в його рамках, – заявив
Президент Франції. – Ми налаштовані
продовжити Мінський процес... Ми підтримуємо ідею можливості активного
співробітництва саме в Нормандському
форматі із залученням ОБСЄ. Це те, що
я пропонував всім сторонам».
Крім того, в ході переговорів Президенти обговорили необхідність прискорення процесу звільнення полонених.
«На сьогоднішній день на окупованій території знаходяться 128 заручників, понад 40 з них – в російських в’язницях»,
– зазначив Петро Порошенко.
www.segodnya.ua.ua

Президент Петро Порошенко під час робочої
поїздки до Брюсселя провів зустріч з Президентом
Європейської Ради Дональдом Туском, на якій
було обговорено питання
відновлення миру в Україні та врегулювання ситуації на Донбасі. Глава
Української держави висловив задоволення координацією дій з Президентом Європейської Ради у
справі досягнення миру в
Україні.
Петро Порошенко нагадав про свою зустріч з
Президентом США і висловив впевненість, що
дії, які мають на меті настання миру будуть більш
ефективними. За його словами, переговори у США
в першу чергу стосувались питання продовження санкцій проти Росії.
«Сполучені Штати, як ви
знаєте, запровадили нові
санкції і підтвердили, що
ці санкції залишатимуться

в силі до повної імплементації Мінських угод», – зазначив Президент України.
Петро Порошенко також
розповів, що поінформував Дональда Туска про
ситуацію на Донбасі. Він
наголосив на неприпустимості продовження обстрілів, необхідності виведення військових та техніки з
окупованих територій та
звільнення заручників.
Президент зазначив, що

Україна також ефективно
координує свої позиції з
ЄС у питанні політично
мотивованого російського
проекту «Північний потік
– 2», який спрямований не
тільки проти України, а й
проти всього Євросоюзу.
«Диверсифікація енергоресурсів, енергетична кооперація і ефективна співпраця – дуже важливі для
нас», – додав він.
www.president.gov

Голова ВРУ: Законопроект по Донбасу –
компромісний
На думку спікера парламенту, навколо нового законопроекту
зможуть об’єднатися противники й опоненти воєнного стану
Голова Верховної Ради
Андрій Парубій заявив,
що законопроект про відновлення
суверенітету
України над тимчасово
окупованими територіями
Донецької та Луганської
областей і зміну формату
АТО дозволить використовувати всі військові підрозділи без обмеження демократичних процедур.
«Цей законопроект покликаний створити законодавчу базу, яка б дозволила
використовувати всі силові
підрозділи без обмеження
демократичних процедур,
наприклад проведення виборів. У цьому законопроекті фактично описується
компромісний
варіант,
навколо якого зможуть
об’єднатися противники
й опоненти воєнного стану, коли немає обмежень
демократичних процедур

і одночасно законодавчо
дозволено і регламентовано використання всіх військових підрозділів», – зазначив Парубій.
Спікер українського парламенту підкреслив, що у
запропонованій концепції
також передбачено створення єдиного оперативного штабу, який повинен
управляти не тільки всіма
військовими і силовими
підрозділами,
сектором

безпеки, а й місцевими військово-цивільними адміністраціями.
«І, звичайно, визнання
окупованих територій окупованими», – додав Парубій.
Раніше повідомлялося,
що новий законопроект
щодо реінтеграції Донбасу
дозволить застосовувати
армію без оголошення війни і АТО.
korrespondent.net

Глава Уряду про кібератаку на Україну: Атака
буде відбита, а зловмисники – виявлені
«Українські IT-шники захищають критичну інфраструктуру
України», – зазначив Прем’єр
Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман заявив,
що важливі системи не
постраждали в результаті
масштабної вірусної атаки
на Україну.
Він пообіцяв, що Україна
виявить зловмисників, які
здійснили атаку.
«Безпрецедентна атака,
але наші IT-шники роблять
свою роботу і захищають
критичну інфраструктуру.
Важливі системи не постраждали. Атака буде відбита, а зловмисники – виявлені», – написав Гройсман.
За його словами, зараз
триває робота з локалізації
вірусу і подолання наслід-

ків кібератак.
Як відомо 27 червня потужної хакерської атаки
з використанням вірусу
Petya, який блокує роботу комп’ютерних систем,
зазнали українські банки,
енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і
локальні мережі, ЗМІ
й
т. д.
Атака почалася практично
одночасно близько 11:30.
Вірус поширився дуже
швидко, заражуючи компютери з операційною системою Windows.
допоможе уникнути зараПізніше
кіберполіція ження небезпечним віруУкраїни оприлюднила низ- сом.
ку порад, дотримання яких
www.segodnya.ua.ua

У Державній міграційній службі України

№ (0 6 ) 18 4 ,
ч е р в е н ь 2 017

3

Продовження, початок див. на стор. 1

Колегія ДМСУ – задоволення попиту громадян на закордонні паспорти
в умовах очікування безвізу, взаємодія з ЦНАПами та безпека паспортних документів
Ще одним з кроків по задоволенню попиту громадян
в адмінпослугах ДМС є невпинне розширення переліку
електронних сервісів та території їх застосування.
Для цього міграційна служба запроваджує нові
онлайн-сервіси. Зокрема, після минулої Колегії на веб-сайті ДМС було запущено сервіс «Недійсні документи».
Також було запроваджено електронні черги в м. Києві та
8 областях. З початку роботи – понад 200 тис., а з початку
року – понад 100 тис. документів оформлено за записом
до електронної черги.
При цьому Максим Соколюк наголосив на необхідності
продовження боротьби з випадками маніпулювання електронними сервісами, а особливо – з електронною чергою.
Поряд із роботою по задоволенню попиту населення в

міграційній службі паралельно триває робота з підвищення кваліфікації персоналу територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС.
І звичайно ж, з огляду на очікування безвізу, не могло
обійтися без питання безпеки документів.
Європейські експерти уже не раз позитивно відзначали
роботу ДМС в цьому напрямку, але засиджуватися на місці також не можна, адже технології розвиваються постійно, а їх результати не завжди використовуються на благо.
Як приклад було розглянуто показовий випадок недобросовісного ставлення окремих працівників ДМС до
своїх обов’язків, що призвело до трагічних наслідків для
бійця АТО Адама Осмаєва. Працівники служби, причетні
до незаконного документування кілера – вже затримані,

20 червня – Всесвітній день біженця

З нагоди Міжнародного дня
біженця у Києві на Софіївській
площі було відкрито фотовиставку, яку Агентство ООН у
справах біженців провело спільно з Благодійною фундацією
«Право на захист» та Посольством Канади в Україні.
Під час відкриття фотовиставки відбувся медіа-брифінг, який
став нагодою обговорити ситуацію з біженцями у світі загалом
та в Україні зокрема. Участь у
брифінгу взяли Представник
Агентства ООН у справах біженців Пабло Матеу, Надзвичайний

і Повноважний Посол Канади
в Україні Роман Ващук, Голова
Державної міграційної служби
України Максим Соколюк, президент БФ «Право на захист»
Олександр Галкін, представники спільнот біженців, які проживають в Україні.
Всесвітній день біженця, що
відзначається щорічно 20 червня – нагода привернути увагу
суспільства до проблем людей,
які змушені були залишити свої
домівки через переслідування та
збройні конфлікти.
За даними Агентства ООН у

справах біженців (UNHCR),
станом на кінець 2016 року таких людей у світі було понад 65
мільйонів. Це число включає
визнаних біженців (понад 22,5
млн), внутрішньо-переміщених
осіб (понад 40 млн) та шукачів
притулку (близько 2,8 млн). Як
повідомляє Агентство ООН у
справах біженців, загальна цифра 65,6 млн означає, що в середньому на сьогодні кожна 113-та
людина у світі є переміщеною.
Ця цифра є більшою за населення Великої Британії, яка займає
21-те місце у світовому рейтингу найбільших країн світу.
На сьогоднішній день біженці прирівняні у своїх правах до
громадян України. Станом на
сьогоднішній день їх в Україні
зареєстровано близько 2,4 тис.
осіб. Ще близько 600 осіб отримали додатковий захист в Україні.
У рамках реалізації зазначених заходів міграційна служба
активно співпрацює з Представництвом Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців, неурядовими громадськими
організаціями та благодійними
фондами.
dmsu.gov.ua

У рамках проекту «Пілотна ініціатива моніторингу реадмісії
в Україні і Пакистані» проведено спільний
моніторинговий візит до місць тимчасового тримання
мігрантів та тимчасового розміщення біженців на Закарпатті

У рамках фінансованого ЄС та
імплементованого МОМ проекту «Пілотна ініціатива моніторингу реадмісії в Україні і Пакистані (MONITOR)» 14 червня
було проведено спільний моніторинговий візит до місць тимчасового тримання мігрантів та
тимчасового розміщення біженців на Закарпатті. У заході взяли
участь понад 40 представників
українських органів державної
влади, неурядових організацій
та міжнародної спільноти. Серед
них були представники апарату
Державної міграційної служби

(ДМС) України та представники
територіальних відділів ДМС
Під час моніторингового візиту учасники відвідали Мукачівський прикордонний загін
та пункт тимчасового тримання
(ПТТ), пункт тимчасового розміщення біженців у м. Мукачево,
Чопський прикордонний загін
та ПТТ. Їм була надана детальна інформація щодо процедури
поміщення та тримання/перебування у цих пунктах. Усі учасники моніторингового візиту
відзначили добрі побутові умови
в закладах, однак такі проблемні

питання, як забезпечення перекладу із малопоширених в Україні мов та недостатнє фінансове
забезпечення для покриття базових потреб мігрантів і досі залишаються актуальними.
Наступного дня – 15 червня –
усі учасники моніторингового
візиту взяли участь в обговоренні різних аспектів міжвідомчої взаємодії під час реалізації
процедури реадмісії, який був
організований у форматі круглого столу. Основними питаннями
під час дискусії були: проблема
ідентифікації українських громадян з Криму та тимчасово окупованих територій, щодо яких
прийшли запити на реадмісію;
питання ідентифікації мігрантів
та транслітерації їх імен; встановлення віку осіб, що заявляють про своє неповноліття; питання забезпечення перекладу
під час затримання мігрантів,
поміщення їх до ПТТ та в ході
судових засідань; питання інтеграції біженців та багато іншого.
dmsu.gov.ua

а отримана за такі «послуги» винагорода не варта років
неволі.
Для уникнення подібних випадків ДМС розроблено ряд
заходів, у тому числі технічних, які унеможливлять в подальшому неякісне виконання працівниками служби своїх обов’язків.
Не залишилось без уваги і питання необхідності доопрацювання програмного забезпечення в частині оформлення біометричних паспортних документів.
І насамкінець, керівникам територіальних органів міграційної служби ще раз вказано на необхідність постійного
підвищення кваліфікації підлеглих працівників, а особливо – культури спілкування з громадянами.
dmsu.gov.ua

Голова ДМСУ привітав
колектив із професійним святом –
Днем державної служби

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк
урочисто привітав колектив із професійним святом – Днем державної служби, наголосивши, що 20 грудня 2002 року на 57-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй було прийнято
резолюцію, відповідно до якої 23 червня проголошено Днем державної служби ООН, який відзначається щороку.
В Україні, згідно з відповідним Указом Президента України, День
державної служби відзначають, починаючи з 2003 року, цього року
– вже 14-й рік поспіль.
Відзначивши здобутки у виконанні покладених на службу повноважень, Голова ДМС вручив найкращим працівникам відомчі
нагороди Міністерства внутрішніх справ України та Державної
міграційної служби України, подякував усім за сумлінну працю,
відповідальне виконання професійного обов’язку перед нашою
країною та побажав міцного здоров’я, миру, любові і віри у світле
майбутнє нашої держави!
dmsu.gov.ua

Продовжуємо співпрацю
з Прикордонною вартою
Республіки Польща

Згідно з планом заходів щодо реалізації проекту «Зміцнення потенціалу Державної міграційної служби України в управлінні міграційними процесами», що впроваджується Державною міграційною службою України та Прикордонною вартою Республіки
Польща, з 30-31 травня 2017 року в м. Краків (Республіка Польща)
відбулася консультативна зустріч української делегації з керівництвом Управління у справах іноземців Головної комендатури Прикордонної варти Республіки Польща.
У ході зустрічі сторони обговорили результати реалізації проекту
«Зміцнення потенціалу Державної міграційної служби України в
управлінні міграційними процесами». Слід зазначити, що в рамках
проекту протягом першої половини поточного року буде проведено
тренінги та підвищено професійний рівень з міграційної тематики
150 працівників ДМС центрального та територіального рівнів.
Також українська та польська сторони обговорили можливості
продовження реалізації проекту в другій половині 2017 року та запровадження в перспективі нових проектів.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

Працівники ДМСУ в усіх областях вшанували пам’ять жертв Другої світової війни в Україні

Ксенія Лук’янець розповіла
мас-медіа Чернігівщини
про роботу міграційної служби
в умовах безвізового режиму

Як минули перші дні міграційників Чернігівщини в умовах
безвізового режиму? Чи зросла
кількість бажаючих отримати біометричні документи задля подорожей в Європу? Які документи
потрібно падати, аби отримати закордонний паспорт та куди звертатися з цього питання? Це ще
не весь перелік запитань, на які
дала відповіді начальник УДМС
України в Чернігівській області
Ксенія Лук’янець під час зустрічі
з журналістами регіонального радіо та телебачення. Запровадження безвізового режиму не лише
відчинило двері в Європейський
Союз, а й викликало невиправданий ажіотаж серед громадян.
Тож з метою посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення Ксенія Лук’янець зустрілася із представниками засобів масової інформації
Чернігівщини та розповіла про
роботу служби, порядок оформлення закордонних паспортів та
паспортів громадянина України у формі пластикової картки.

«З 11 квітня 2017 року біометричні документи можна оформити у всіх 24-х територіальних
підрозділах міграційної служби
Чернігівщини. До того ж закордонний паспорт можна отримати у
будь-якому підрозділі, незалежно
від реєстрації місця проживання.
Так за п’ять місяців 2017 року
в УДМС України в Чернігівській
області оформлено 8229 паспортів громадянина України у формі пластикової картки та 17076
паспортів громадянина України
для виїзду за кордон, тоді як за
аналогічний період 2016 року –
1967 ID-карток та 11 323 закордонних паспортів. Тобто на 5753
документи більше, ніж минулого
року. Це свідчить про те що міграційна служба Чернігівщини активно та ефективно надає громадянам адміністративні послуги»,
– зазначила Ксенія Вікторівна.
Окремо
начальник
Управління зупинилася
на питанні
документування
дітей.
УДМС України
в Чернігівській області

В. о. начальника УДМС Хмельниччини
взяв участь у відеоселекторній нараді
керівництва МВС України

14 червня приміщені ГУ НП
Хмельниччини відбулась відеоселекторна нарада під головуванням першого заступника Міністра
внутрішніх справ України генерала-полковника Сергія Ярового,
за участі керівників центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх
справ України, котрі інформували
всіх присутніх щодо основних напрямків роботи своїй у діяльності
та стану виконання завдань, покладених відповідно до компетенції
кожного органа виконавчої влади.
У нараді також взяли участь в. о.
начальника УДМС Сергій Дорофеєв та керівники правоохоронних
органів Хмельницької області.
Під час наради було розглянуто
чималу низку питань, зокрема:
- щодо основних тенденцій безпекової ситуації у сферах відповідальності МВС та центральних ор-

ганів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ;
- щодо організації прийому підрозділами ДМС громадян при
оформлені та видачі паспорта громадянина України для виїзду за
кордон;
- щодо заходів із забезпеченням
публічної безпеки і порядку під
час курортного сезону.
По завершені наради всіма присутніми були визначені спільні
напрямки роботи та обговорена
подальша співпраця, яка включає в
себе погоджений комплекс дій, зокрема своєчасний обмін інформацією, проведення певних планових
заходів, надання в межах компетенції допомоги при виконанні покладених завдань та узгодженість
дій при виникненні різного роду
ситуацій.
УДМС України
у Хмельницькій області

Харківські міграційники посіли перше
місце у футбольних змаганнях рідного міста
Футбольна команда Головного
управління ДМС України в Харківській області «FC DMSU»,
яка посіла перше місце у змаганнях за «12-й кубок Харкова», завоювала золоті медалі
та почесний кубок переможця.
У груповому раунді «12-го кубка
Харкова» брали учать 10 команд,
з яких 8 виходили до плей-офф.

Зайнявши 3-тє місце в своїй групі, команда харківських міграційників спочатку впевнено вийшла
до чвертьфіналу, а потім перемогла у півфіналі з рахунком 8:3.
Фінал чемпіонату, який відбувся
17 червня, завершився перемогою
«FC DMSU» з рахунком 6:2. «Вітаю хлопців з перемогою! Це був
гарний матч, гарне свято спорту», –

зазначив начальник ГУ ДМС України в Харківській області В’ячеслав
Гузь. «Наші хлопці бились гідно та
більше заслуговували на перемогу. Наступний сезон наша команда
пропустить, а ось вже з осені будемо захищати титул чемпіона»,
– підвів підсумки В’ячеслав Гузь.
ГУ ДМС України
у Харківській області

На Закарпатті вже понад 43 тис.
власників біометричних документів
19 червня в Ужгороді на колегії
Головного управління було проаналізовано результати діяльності
міграційної служби Закарпаття з
початку цього року.
Передусім начальник ГУ ДМС
України в області Ігор Михайлишин представив присутнім новопризначеного директора Пункту
тимчасово розміщення біженців у
Закарпатській області Юрія Марковського та довів до керівників
структурних та територіальних
підрозділів рішення останньої колегії ДМС України. Наголошувалося, зокрема, на контролі питання
ідентифікації особи та законності
документування,
безперебійній
роботі «гарячих» ліній, своєчасному реагуванні на звернення громадян та дотриманні комунікаційного стандарту держслужбовця.
За п’ять місяців року паспорт
громадянина України у вигляді
ID-картки отримали 13 тисяч 279
закарпатців. Закордонним паспортом документовано понад 43 з половиною тисячі краян, це майже

на рівні аналогічного періоду минулого року. Оформити біометричні документи наразі можна в усіх
районах області.
Прийнято до розгляду 140 клопотань про набуття громадянства
України та оформлено 329 виїздів
на постійне місце проживання в
країни далекого зарубіжжя.
На обліку Головного управління
перебуває 1557 іноземців, які документовані посвідкою на тимчасове проживання. Більшість з цих
іноземних громадян знаходиться
на території Закарпаття у зв’язку
з працевлаштуванням на підприємствах краю та роботою у релігійних організаціях. А постійно в

краї проживають 2447 іммігрантів.
За п’ять місяців року до районних та міських бюджетів Закарпатської області від адміністративних
послуг, які надаються територіальними підрозділами міграційної
служби краю, надійшло 11 мільйонів гривень. Ігор Михайлишин
звернув увагу присутніх на необхідність активізувати співпрацю
з органами місцевого самоврядування, аби дати старт розвитку
сервісу електронної черги в області. Це дозволить зробити прийом
громадян прозорим та комфортним.
ГУ ДМС України
в Закарпатській області

На Волині відбулося офіційне відкриття Луцького
районного сектора міграційної служби у новому приміщенні
1 червня відбулось відкриття приміщення, яке було відремонтоване
для
потреб
Луцького районного сектора
Управління ДМС України у Волинській області. Капітальний
ремонт будівлі був зроблений за
кошти районного бюджету. За
підтримки депутатського корпусу на дані потреби було виділено приблизно 1,5 млн грн.
Перерізати червону стрічку
запросили голову райдержадміністрації Ігоря Ярмольського та
голову районної ради Валентина Приходька. Розділити радість
відкриття нового приміщення
для Луцького районного сектора
Управління ДМС України у Волинській області приїхали наші
сусіди із Республіки Польща (м.

Тересполь). Також на урочистості
були присутні начальник УДМС
України у Волинській області
Іван Войцешук, депутати районної ради, керівники окремих районних служб, представники ЗМІ.
За словами завідувача Луцького районного сектора Управ-

ління ДМС України у Волинській області Алли Щербань:
«Установа готова до прийому
громадян та надання адміністративних послуг відповідно до вимог міжнародного стандарту».
УДМС України
у Волинській області

У територіальних міграційних службах України
Начальник УДМС в Житомирській
області взяв участь у програмі «Віч-на-віч»

Начальник Управління Державної міграційної служби України в
Житомирській області Олександр
Радько та відомий житомирський
експерт-політолог Володимир Піньковський в прямому ефірі програми Леоніда Харшана «Віч-на-віч»
спілкувалися з глядачами обласного телебачення на тему безвізового
режиму з Європейським Союзом.
Гості студії привітали українців з
тим, що з 11 червня наші громадяни
можуть вільно подорожувати Європою, маючи біометричний паспорт.
Під час розмови житомиряни почули думку та коментар експертів щодо
запровадження безвізового режиму,
його суспільне, політичне та історичне значення для нашої держави.
Начальник обласного управління
ДМС розповів про те, наскільки зрос-

ла кількість громадян, які бажають
отримати біометричний паспорт, яка
вартість його оформлення; роз’яснив, де у Житомирі можна отримати такий паспорт, скільки часу це
займе та чи можуть українці, маючи
біометричний паспорт, працевлаштуватися за кордоном або навчатися.
Як зазначив Олександр Сергійович, незважаючи на ажіотаж,
який виник в останні дні, ситуація є повністю контрольованою
і робота із забезпечення наших
співгромадян новими сучасними
біометричними документами продовжується, а сфера їх застосування й надалі розширюватиметься.
Своїми враженнями щодо безвізу
поділився і Володимир Піньковський.
УДМС України
в Житомирській області

У Києві проведено тренінг для працівників
ДМС України за участю другого
секретаря з міграційних питань Посольства
Королівства Нідерландів в Україні
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У міграційній службі Полтавської області
підвели підсумки роботи за 5 місяців 2017 року
В Управлінні Державної міграційної служби України в
Полтавській області під керівництвом начальника Управління
Сергія Шостака проведена розширена нарада з керівниками
структурних та територіальних
підрозділів УДМС, на якій підвели підсумки службової діяльності за 5 місяців поточного року.
У вступному слові начальник
УДМС наголосив на неухильному дотриманні працівниками
міграційної служби комунікаційного стандарту спілкування із громадянами та суворо
застеріг від можливих проявів
корупційних діянь. С. Шостак
звернув увагу на надання якісної консультативної інформації

громадянам та підвищення кваліфікації працівників служби в
частині вивчення чинного законодавства для покращення якості обслуговування громадян.
Також керівник зазначив, що
головними пріоритетами у роботі служби є запровадження
електронних сервісів (зокрема
сервісу електронної черги), що
робить прийом більш прозорим та зручним для громадян,
поглиблення співпраці з ЦНАПами в частині надання ними
громадянам адміністративних
послуг, які входять до ком- тання, учасники визначились
напрямпетенції міграційної служби. із пріоритетними
Підсумувавши
результа- ками роботи в подальшому.
УДМС України
ти праці за звітний період та
в Полтавській області
обговоривши актуальні пи-

Міжнародний день біженця в Одесі
16 червня 2017 року в парку
культури та відпочинку ім. Т.Г.
Шевченка у м. Одеса відбулись
урочисті заходи та концерт на
честь Міжнародного дня біженця. Організаторами свята виступили Міжнародний конгрес із
захисту прав та свобод громадян «Щит» та Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області.
На заходах були присутніми
заступник начальника Головного управління – начальник
управління з питань шукачів
захисту та соціальної інтеграції
Головного управління Державної міграційної служби України
в Одеській області, начальник
відділу соціальної інтеграції
Головного управління Державної міграційної служби України
в Одеській області, президент
Конгресу «Щит», представники іноземних земляцтв, пред-

ставники Громадського руху
«Віра, Надія, Любов», президент афганського громадського
фонду «Дружба» та інші. Окрім цього, вперше до участі у
святковій програмі та конкурсах були запрошені внутрішньо
переміщені особи в Україні.
Виступаючи на урочистому
відкритті заходу, президент
Конгресу «Щит» Дагер Салех
Мухамед підняв питання про

долю палестинських біженців,
якими займалася ООН і дотепер
понад 6 мільйонів з них мешкають в притулках без вирішення
своїх проблем. Також увага присутніх була звернута на вкрай
важливі питання, пов’язані з
підтримкою та розвитком у
майбутньому стосунків з представниками іноземних держав.
ГУ ДМС України
в Одеській області

Усі територіальні підрозділи УДМС України взяли участь
у заходах з нагоди Міжнародного дня біженця

8 червня в місті Києві другий секретар з міграційних питань Посольства Королівства Нідерландів в Україні Іво Керстен провів
тренінг для працівників Державної міграційної служби України.
Учасниками тренінгу були співробітники, робота яких безпосередньо
пов’язана з громадянами України,
іноземцями, особами без громадянства, біженцями або особами, які
потребують додаткового захисту.
У ході тренінгу були розглянуті актуальні питання щодо вдосконалення навиків тактичного
та технічного профайлінгу (оцін-

ки особи за сукупністю ознак).
На практиці була проведена експертиза елементів захисту в документах
та цінних паперах державного зразка. У процесі тренінгу по виявленню підробних та сфальсифікованих
документів його учасники у спілкуванні з Іво Керстеном одержали важливий досвід, який стосується специфіки роботи міграційної служби.
У ході тренінгу були отримані необхідні консультації і
практичні рекомендації для запобігання та усунення ризиків
незаконної міграції в Україні.
ГУ ДМС України в місті Києві

На Донеччині видали понад 11 тис.
паспортів у вигляді ІD-картки
На виконання вимог сьогодення
територіальні підрозділи Головного
управління Державної міграційної
служби в Донецькій області здійснюють прийом заяв-анкет на оформлення паспорта громадянина України у
вигляді ІD-картки. Так, упродовж січня-травня поточного року міграційна
служба області оформила та видала
понад 11 тис. паспортів громадя-

нина України у вигляді ID-карток.
Наразі паспорти нового зразка
оформлюють усі територіальні підрозділи ГУ ДМС України в Донецькій області. Звертаємо увагу, що
перший паспорт громадянина України у формі ID-картки оформлюється лише за місцем проживання.
ГУ ДМС України
в Донецькій області

У Чернівцях відбулася міжвідомча нарада
моніторингу реадмісії в Україні

Начальник відділу у справах іноземців, осіб без громадянства УДМС у Чернівецькій
області Едуард Дудкевич взяв
участь у міжвідомчій нараді з
питань захисту шукачів міжнародного захисту та біженців,
включно з реадмісованими з ЄС.
Учасники зустрічі обговорили хід реалізації Пілотної ініціативи моніторингу реадмісії
в Україні та Пакистані, основ-

ні виклики та зміни в Україні,
ситуацію з біженцями тощо.
Представник міграційної служби доповів про практику прийняття рішень за заявами до
міжнародного захисту, доступ до
процедури визначення статусу
біженця, механізм прийому шукачів захисту від прикордонників та їх направлення до УДМС
в Хмельницькій області, а також
про натуралізацію біженців.

Також під час зустрічі було
обговорено проблемні питання в документуванні осіб без
громадянства (тих, хто тривалий час проживає на території
України без документів, осіб
ромської національності та громадян, які втратили паспорт
колишнього СРСР та не отримали ніяких інших документів).
УДМС України
в Чернівецькій області
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Відкрита трибуна
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Продовження, початок див. на стор. 1

Безвіз зменшить безробіття, але може
призвести до відтоку трудових ресурсів

Основними завданнями цього
центру є обмін статистичною та
аналітичною інформацією з питань
протидії нелегальній міграції, вироблення пропозицій (рекомендацій)
щодо проведення заходів, направлених на протидію нелегальній міграції, надання Уряду законодавчих
пропозицій щодо удосконалення
управління міграційними процесами
тощо.
У діяльності вищезазначеного
центру бере участь представник
Державної служби зайнятості (Центрального апарату), який у межах повноважень координує питання щодо
працевлаштування іноземців та осіб
без громадянства в Україні. Зокрема,
це питання видачі дозволів (продовження дії дозволів) вітчизняним роботодавцям на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства.
Державна служба зайнятості (Центральний апарат) надає Державній
міграційній службі України піврічну
і річну статистичну та аналітичну
інформацію щодо застосування роботодавцями праці іноземців та осіб
без громадянства в Україні на підставі дозволів, що видаються регіональними центрами зайнятості.
Неодноразово службою зайнятості спільно з міграційною службою
проводилися інформаційні заходи,
направлені на інформування роботодавців про зміни у нормативно-правових актах.
– Як змінилася тенденція працевлаштування іноземців за останні
2-3 роки? Скільки дозволів видано
протягом 2016 року? Громадяни
яких країн становлять найбільшу
частку працевлаштованих іноземців?
– За останні декілька років кількість іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово працювали
на території України, за наявності у
роботодавців відповідних дозволів
на застосування їх праці, майже не
змінилася.
У 2016 році, згідно з витягом з Автоматизованої системи обліку дозволів на використання праці іноземців
та осіб без громадянства Державної
служби зайнятості, в Україні тимчасово працювали 9,8 тис. іноземців та
осіб без громадянства (у 2014 році –
9,1 тис. осіб, у 2015 році – 9,0 тис.
осіб).
Більшість з них становили громадяни Німеччини (338 осіб), Китаю
(359 осіб), Азербайджану (489 осіб),
Польщі (496 осіб), Білорусі (516
осіб), Туреччини (1,4 тис. осіб), Російської Федерації (1,7 тис. осіб).
За видами економічної діяльності
найбільш численні групи іноземців
були зайняті: в оптовій та роздрібній
торгівлі, ремонті – 24%, у переробній промисловості – 16%, у сфері інформацій та телекомунікацій – 10%,
у професійній, науковій та технічній
діяльності – 9%, а також на будівництві – 8%.
За професійними групами дві третини іноземних громадян займали
місця керівників, менеджерів (управителів), а також посади фахівців та
професіоналів: відповідно, 10% та
18%.
Станом на кінець 2016 року з числа
осіб, що мали дозволи на території
України продовжували працювати
7,3 тис. іноземних громадян (переважно громадяни Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Польщі,
Азербайджану).
Більшість працюючих іноземців –
чоловіки (84%) віком понад 36 років.
У період з 01.01.2017 р. по
15.06.2017 р. на підставі дозволів на
застосування праці іноземців та осіб
без громадянства, виданих роботодавцям, в Україні працювало 9,0 тис.

осіб.
У першому півріччі поточного року
із загальної кількості працюючих
іноземців більшість становили громадяни Німеччини (274 особи), Китаю (341 особа), Польщі (426 осіб),
Азербайджану (468 осіб), Білорусі
(469 осіб), Російської Федерації (1,3
тис. осіб), Туреччини (1,4 тис. осіб).
Станом на 15.06.2017 р. продовжують працювати 7,5 тис. іноземців та
осіб без громадянства.
– Що можна сказати про внутрішню трудову міграцію всередині України: її обсяги, категорії
професій тощо? Які регіони сьогодні є привабливими для працевлаштування?
– Послуги Державною службою
зайнятості надаються незалежно від
зареєстрованого місця проживання чи перебування громадян. Тобто
громадяни можуть звернутися за
допомогою до будь-якого центру зайнятості.
Станом на 01.06.2017 р. кількість
вакансій, заявлених роботодавцями
до Державної служби зайнятості,
становила майже 70 тис. одиниць
(що на 54% більше у порівняні з
відповідною датою минулого року).
Найбільша кількість вакансій – у
м. Києві; Львівській, Київській,
Дніпропетровській, Харківській та
Одеській областях.
За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з
інструментом (20%), на робітників з
обслуговування устаткування та машин (18%), працівників сфери торгівлі та послуг (15%).
Якщо говорити про конкретні професії, то це водії, швачки, слюсарі,
електромонтери, електрогазозварники, токарі, муляри, інші представники будівельної галузі. Також затребувані працівники сфери послуг
(продавці, кухарі, офіціанти, перукарі, охоронці тощо).
Високим залишається попит на фахівців із досвідом роботи – лікарів,
фармацевтів, інженерів різних галузей, юристів, викладачів, економістів, бухгалтерів, а також ІТ-фахівців.
Потреба на працівників відповідних професій є актуальною в усіх
регіонах.
Слід зазначити, що завдяки зростанню кількості вакансій та обсягів
працевлаштування безробітних, суттєво знизився дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці.
Станом на 1 червня 2017 року на
одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних (на відповідну
дату 2016 року – 9 осіб).
Разом з тим, в усіх регіонах кількість претендентів на роботу серед
безробітних наразі перевищує кількість наявних вакансій. Найбільше
навантаження на одне вільне робоче
місце спостерігалося у Донецькій,
Рівненській, Черкаській, Луганській
та Запорізькій областях (від 10 до
13 осіб), а найменше – у Київській,
Львівській, Одеській областях (3
особи) та у м. Києві, де кількість
шукачів роботи дорівнює кількості
вакансій.
– Яка роль служби у наданні допомоги внутрішньо переміщеним
особам? Які типові проблеми виникають при цьому і як вони вирішуються?
– З початку окупації АР Крим та
проведення антитерористичної операції до Державної служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 82,5 тис. мешканців
АР Крим, Донецької та Луганської
областей, зокрема 70,7 тис. громадян, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи. Для таких осіб спрощено про-

цедури набуття та поновлення статусу безробітного, виплати матеріального забезпечення тощо.
Внутрішньо переміщені особи
зверталися за послугами в центри
зайнятості в усіх регіонах країни.
Найбільша їх кількість зосереджена
у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській,
Полтавській областях та м. Києві.
Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 26,7 тис.
таких громадян – зокрема, 23,3 тис.
осіб, які мали відповідну довідку.
Третина безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб були
працевлаштовані за направленням
Державної служби зайнятості у сферу оптової та роздрібної торгівлі,
ремонту автотранспортних засобів,
кожний шостий знайшов роботу у
переробній промисловості, 7% – у
сільському, лісовому та рибному господарстві, 6% – у сфері державного
управління й оборони, обов’язковому соціальному страхуванні.
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили
6,5 тис. безробітних, зокрема 6,3 тис.
внутрішньо переміщених осіб із довідкою. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру
взяли участь 8,7 тис. переселенців,
зокрема 8,2 тис. осіб, які мали відповідну довідку.
Станом на 1 червня 2017 року чисельність внутрішньо переміщених
осіб з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО, які отримали довідку
про взяття на облік та продовжують
отримувати послуги служби зайнятості становила 5,1 тис. осіб, що на
27% менше, ніж на відповідну дату
попереднього періоду, з них 4,0 тис.
осіб мали статус безробітного (зменшення на 39%).
Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі. Якщо серед
зареєстрованих безробітних всіх категорій питома вага жінок становила
53%, то серед безробітних з числа
ВПО – 66%. При цьому показник
коливався від 57% у Закарпатській
області до 78% в Одеській області.
Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою в усіх регіонах.
Для посилення соціального захисту
ВПО законодавством передбачено
механізм стимулювання роботодавців до працевлаштування на нові робочі місця осіб, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі безробітних з числа
ВПО. Протягом січня-травня 2017
року на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі
єдиного внеску було працевлаштовано 238 внутрішньо переміщених
осіб.
Окрім того, починаючи з 25 вересня 2015 року, запроваджено новий
механізм працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а саме
надання роботодавцям компенсації
витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа ВПО,
а в разі потреби – компенсації витрат
на їх перепідготовку чи підвищення кваліфікації. Також зареєстрованим безробітним з числа ВПО може
здійснюватися компенсація фактичних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці
місця працевлаштування та для проходження медичного огляду, якщо це
необхідно для працевлаштування.
За період з вересня 2015 року по
травень 2017 року з компенсацією
роботодавцю витрат на оплату праці
було працевлаштовано 2,3 тис. безробітних з числа ВПО.
– Що робити переселенцю, коли

його кваліфікація чи фах не відповідають вакансіям, наявним на
ринку праці? Яких знань і навичок
найбільше потребують ці люди?
– У разі коли безробітний, у тому
числі внутрішньо переміщена особа,
не має професії або його професія не
актуальна на ринку праці, Державна
служба зайнятості пропонує такій
людині пройти професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення
кваліфікації для збільшення її конкурентоспроможності при працевлаштуванні. Професійне навчання організовується за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на
випадок безробіття і є для безробітного безоплатним.
Протягом 2016 року таке навчання
проходили 2,3 тис. внутрішньо переміщених осіб, за січень-травень 2017
року – 1,2 тис. безробітних з числа
ВПО.
Крім того, відповідно до чинного
законодавства, Державна служба зайнятості надає ваучер на навчання
внутрішньо переміщеним особам
працездатного віку за відсутності
для них підходящої роботи. Протягом 2016 року ваучер на навчання
отримали 43 внутрішньо переміщені
особи, за січень-травень 2017 року –
3 ВПО.
Протягом 2016 року професійне
навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості проходили 325 осіб з числа
ВПО та 746 демобілізованих військовослужбовців із зони АТО. Рівень працевлаштування випускників
у 2016 році склав 95,1%. Найчастіше
внутрішньо переміщені особи у 2016
році навчалися на електрогазозварника, манікюрника, кухаря, продавця
непродовольчих товарів, оператора
верстатів з програмним керуванням,
оператора з обробки інформації та
програмного забезпечення, перукаря
та ін.
Із січня по травень 2017 року професійне навчання в ЦПТО ДСЗ проходили 142 особи з числа ВПО та
603 демобілізованих військовослужбовців із зони АТО.
– Програми служби зайнятості
допомагають започаткувати власну справу, у тому числі учасникам
АТО та внутрішньо переміщеним
особам. В чому саме полягає допомога? Чи є приклади успіху таких
підприємців-початківців?
– Державною службою зайнятості
у разі відсутності підходящої роботи здійснюється виплата допомоги
по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.
Громадяни, які виявили бажання
організувати власну справу, мають
можливість взяти участь у тематичних семінарах «Як розпочати свій
бізнес?», «Від бізнес-ідеї до власної
справи» тощо, їм надаються консультації та проводиться тестування на
здатність до підприємницької діяльності. У разі позитивного результату
служба зайнятості пропонує безробітному пройти професійне навчання з основ підприємницької діяльності, допомагає розібратися в усіх
фінансових та юридичних тонкощах
ведення бізнесу. Після написання та
захисту бізнес-плану безробітний
проходить державну реєстрацію як
суб’єкт підприємницької діяльності
та отримує кошти на відкриття власної справи.
Протягом січня-травня 2017 року
таку допомогу отримали 630 безробітних, з них 238 осіб – з числа військовослужбовців, які брали участь
в антитерористичній операції, 33 –
внутрішньо переміщені особи.
Яскравим прикладом успіху підприємця-початківця є історія учас-

ника АТО Максима Єремєєва із
Запоріжжя. У березні 2017 року він
отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації власної справи за напрямком
«Ремонт побутових приладів». В
сучасному світі важко уявити будьяке помешкання без побутових приладів, тому послуги з їх ремонту та
профілактики користуються стабільним попитом у населення. На думку
Максима Леонідовича, його бізнес
матиме постійний і стабільний дохід.
Ще один приклад успішного започаткування власної справи. До Заводського районного центру зайнятості Миколаєва у серпні 2016 року
за сприянням у працевлаштуванні
звернувся Сергій Філімонов, який
має статус учасника бойових дій. У
зв’язку із захворюванням, яке було
отримане внаслідок проходження
військової служби, Сергій Олександрович має ІІІ групу інвалідності.
Безробітний відвідував інформаційні семінари з техніки пошуку
роботи та з орієнтації на підприємницьку діяльність «Як розпочати
свій бізнес?». Ретельно вивчивши
ринок праці, Сергій Олександрович вирішив реалізувати себе у тих
видах діяльності, де є можливість
використати свої знання, вміння та
набутий досвід. Оскільки його попередня професійна діяльність була
пов’язана з автомобільною технікою,
то чоловік прийняв рішення про
створення приватного підприємства
«Шиномонтажна майстерня».
– Розкажіть, будь ласка, про
співпрацю центру з міжнародними фондами та організаціями для
вирішення проблем уразливих категорій.
У 2017 році Проект Програми розвитку ООН в Україні «Підтримка реформ соціального сектору в Україні»
за участі Державної служби зайнятості розпочав роботу за напрямом
«Залучення на ринок праці найуразливіших груп населення та жінок».
Пілотними центрами зайнятості,
де буде проведено апробацію нових
підходів сприяння зайнятості вразливих на ринку праці категорій населення, визначено Житомирський,
Одеський, Харківський, Маріупольський, Львівський міські центри
зайнятості, Лівобережний міжрайонний центр зайнятості м. Вінниці
та Кременчуцький міськрайонний
центр зайнятості Полтавської області. Проведення апробації здійснюватиметься у період з 1 червня по 31
жовтня 2017 року.
– За Вашими прогнозами, чи
вплине на кількість безробітних
безвізовий режим із країнами Євросоюзу?
– Запровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу сприятиме розширенню бізнес-контактів
та зменшенню адміністративних
бар’єрів.
Це відкриє нові шляхи для підвищення конкурентоспроможності робочої сили, обміну досвідом з європейськими партнерами, розширить
можливості працевлаштування та
сприятиме зменшенню безробіття в
Україні.
Разом з тим, серед експертів існують думки щодо можливих ризиків
впровадження безвізового режиму.
Найбільш вагомим вважається ризик
потенційної трудової міграції українців у Європу, що створить загрозу втрати нашою державою частки
людського капіталу, і зокрема трудових ресурсів.
– Дякую за розмову. Бажаю успіхів
у Вашій такій потрібній суспільству справі.
Л. Кущ,
власкор газети «Міграція»

У територіальних міграційних службах України
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Оформлення сучасних документів для безвізового в’їзду
в країни ЄС – пріоритет роботи міграційної служби Запоріжчини
Запорізька область була основана в 1939 році. Ще з давнини ця земля приваблювала поселенців. Спочатку тут з’явилися козаки (в перекладі з тюркських мов – «вільні
люди»), селяни, потім інші категорії поліетнічних спільнот, які започаткували козацькі слободи і хутори. Саме вони освоїли багаті землі біля порогів Дніпра, сформувавши до 40 рр. XVI століття Запорізьку Січ з центром на о. Хортиця, а 1770 року була споруджена Олександрівська фортеця – теперішнє місто Запоріжжя.
У сучасній Запорізькій області мешкає біля 1 737 757 осіб, їх обслуговуванням займається Управління та 28 територіальних підрозділів міграційної служби, які активно реалізують державну міграційну політику, спрямовану на забезпечення ефективного управління міграційними процесами.

Співробітники міграційної служби Запорізької області
Біометричні документи доступні
кожному
Цього року, відповідно до умов лібералізації безвізового режиму ЄС
для України, пріоритетним напрямком роботи міграційної служби стало
надання адміністративних послуг з
оформлення сучасних паспортів громадянина України у вигляді ID-картки та документів для виїзду за кордон з безконтактним електронним
носієм.
Так з квітня стало можливо оформити сучасні та захищені від підробки біометричні документи в
будь-якому підрозділі міграційної
служби Запоріжчини – починаючи
з центра міста та закінчуючи найвіддаленішими районами. Загалом в
області встановлено 57 станцій ВІС,
на яких формуються електронні заяви-анкети для внесення інформації
до ЄДДР у зв’язку з оформленням
паспорта громадянина України та
паспорта громадянина України для
виїзду за кордон.
19 травня у прес-центрі Запорізької
ОДА начальник Управління ДМС
України в Запорізькій області Олександр Харіна провів брифінг для
місцевих засобів масової інформації.
Темою брифінгу стало роз’яснення
порядку оформлення біометричного
паспорта – документа, необхідного
для безвізового в’їзду до країн Європейського Союзу.
Очільник служби області зазначив,
що попит на виготовлення закордонних паспортів сьогодні зріс, так якщо
за минулий рік в області було оформлено 80 тис. документів, то за чотири
місяці поточного року – вже близько
25 тис. Але при цьому він наголосив,

Спільна операція міграційників
з поліціянтами та прикордонниками
по виявленню нелегальних мігрантів

що створювати ажіотаж навкруги
оформлення закордонного паспорта
не варто: якщо виїзд за кордон найближчим часом не планується, то
краще буде відкласти оформлення на
більш зручний час, коли зменшиться
попит.
Для мобільності та зручності громадяни мають можливість записатися в чергу на отримання біометричних документів онлайн. Електронна
черга сьогодні вже діє в Управлінні,
Шевченківському, Вознесенівському,
Дніпровському РВ в місті Запоріжжя

– сучасні біометричні захищені від
підробки документи.
Для популяризації сучасних документів спеціалісти служби постійно
беруть участь у різноманітних суспільних заходах. Так, 10 червня в
Запоріжжі на Майдані Героїв кілька
сотень запоріжців взяли участь у
святкуванні старту безвізового режиму з ЄС. Запорізька молодь об’єдналась у рамках проведення акції
«Молодь – за європейський вибір»,
ініціаторами якої виступили громадські організації «Небо без кордонів»

Вручення паспортів у вигляді ID-картки підліткам під час
святкування безвізу з Європейським Союзом
і в міграційних службах Мелітополя
та Бердянська. Записатися до черги
можна і в зазначених підрозділах через термінал чи потрапити в поточну
чергу та оформити паспорт день в
день за умови звільнення місця.
Наразі розглядається питання щодо
запровадження електронної черги і
в інших територіальних підрозділах
Управління.
Усього за п’ять місяців 2017 року в
області було заповнено 37 111 анкет
(32 898 – за аналогічний період 2016
року) для оформлення закордонних
паспортів, що містять безконтактний
електронний носій. Загалом тенденція збільшення попиту на оформлення паспортів для виїзду за кордон
простежується в міграційній службі
постійно.
Сучасні внутрішні паспорти –
ІD-картки
Зростає попит серед запорожців і
на оформлення внутрішніх паспортів
громадянина України європейського
зразка у вигляді картки. Територіальними підрозділами УДМС України
в області за п’ять місяців поточного
року оформлено та видано 25 795
внутрішніх паспортів, з яких 14 614

та «Європейська молодь України».
До свята долучилися не лише
учасники акції, а також гості міста,
громадськість, студенти, активісти,
представники трудових та учбових
колективів – загалом всі, хто відстоює європейські цінності.
Саме у ніч з 10 на 11 червня набуло
чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму. Це рішення
дало українцям право не лише бути
частиною європейського співтовариства в думках і в серці, а й мати змогу
кожного дня бачити Європу на власні
очі, подорожуючи із сучасними біометричними документами.
Символічно, що під час святкування відбулося вручення паспортів у
вигляді ІD-картки підліткам, які досягли 16 років.
Перші дорослі документи юним
запоріжцям урочисто вручала заступник начальника відділу з питань
громадянства, паспортизації та реєстрації УДМС України в Запорізькій
області Світлана Валієва.
За словами підлітків, вони були
приємно вражені тим, що отримали
свої перші сучасні документи євро-

Брифінг начальника Управління О.Л. Харіни стосовно оформлення
документів для безвізового в’їзду до країн ЄС
пейського зразка в таку символічну ринків, кафе, кіосків громадськодату, як початок безвізового режиму го харчування Василівського та
Кам’янсько-Дніпровського районів,
з країнами Європи.
робочою групою був перевірений
Боротьба з нелегальною
стихійний продовольчий ринок,
міграцією
Історично склалося, що Україна розташований в с. Водяне Кам’янзнаходиться на перехресті шляхів сько-Дніпровського району Запорізь«між Сходом і Заходом». Таке геопо- кої області. На ринку здійснювали
літичне положення упродовж бага- свою оптову торгівельну діяльність
тьох століть значною мірою детермі- понад 300 іноземців. 87 іноземців,
нувало історичні, культурні, духовні переважна більшість яких були грой політичні особливості розвитку на- мадянами Азербайджану, було затримано для перевірки законності
шої держави.
При цьому, завдяки своєму вигід- перебування на території України.
ному територіальному положенню, Стосовно 5 іноземних громадян
Україна стала транзитною державою складено протоколи про адміністрадля потоку мігрантів у країни ЄС. тивні правопорушення за ознаками
Адже наша держава має спільні су- ч. 1 ст. 203 КУпАП.
У результаті проведення спільних
хопутні кордони з Румунією, Польщею, Словаччиною та Угорщиною, оперативно-профілактичних заходів,
які простягаються на сотні кіломе- крім адміністративних правопорутрів. Попри вигідність розташуван- шень з боку іноземних громадян,
ня з економічної точки зору, Україна був виявлений факт кримінального
зручна і для нелегальної міграції, правопорушення за ознаками статті
тобто незаконного переміщення 358 КК України (підроблення допоза пунктами пропуску або з уник- кументів). Так, на стаціонарному
ненням прикордонного та митного посту поліції міста Василівка було
виявлено громадянина Азербайджаконтролю.
З метою запобігання і протидії не- ну, який керував вантажним автомолегальній міграції та іншим пору- білем «Мерседес» по підробленому
шенням законодавства України в мі- водійському посвідченню, виданому
граційній сфері, Управління ДМС в начебто в Азербайджані. Іноземеця
Запорізькій області посилило заходи було доставлено до Василівського
щодо протидії нелегальній міграції. відділу поліції ГУ НП в Запорізькій
Так, у квітні спільною робочою області для подальшого з’ясування
групою у складі працівників відділу обставин. Інформацію внесено до
організації запобігання нелегальній єдиного обліку Василівського ВП ГУ
міграції, реадмісії та видворення НП в Запорізькій області.
Наразі в Запорізькій області триваУправління ДМС України в Запорізькій області, співробітників ГУ НП в ють спільні відпрацювання.
Варто зазначити, що безпосередня
Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області та Державної прикор- близькість Запорізької області до
донної служби, у Василівському та зони проведення антитерористичної
Кам’янсько-Дніпровському районах операції робить її першочерговою у
області були проведені масштабні прийомі громадян з постраждалих
оперативно-профілактичні заходи з територій та наданні адміністративвиявлення нелегальних мігрантів та них послуг тимчасово переміщеним
порушників міграційного законодав- особам, яких на сьогоднішній день в
області лише офіційно зареєстровано
ства.
На стаціонарному посту поліції вже понад 70 тис.
Міграційна служба області взяла
«Василівка», що розташований на
автомобільному шляху «Харків – на себе левову частку надання адСімферополь», робочою групою була міністративних послуг жителям цих
проведена масштабна операція щодо територій: за 2017 рік особам заперевірки вантажного та легкового значеної категорії було надано 1563
транспорту, яким керували та в яко- адміністративні послуги, з яких 393
му перевозили іноземців, серед яких послуги жителям АР Крим і 1170 –
були виявлені порушники законодав- переселенцям із зони проведення
ства про правовий статус іноземців АТО.
В. Ніколаєнко, УДМС України
та осіб без громадянства.
в Запорізькій області
Окрім
дрібних
продовольчих
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У Державному підприємстві «Документ»

Конкурс на найкращий слоган «Паспортного сервісу» завершено!
За підтримки Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України державне підприємство «Документ» провело
конкурс на найкращий слоган, що характеризує європейські стандарти надання послуг центрами «Паспортний сервіс». Конкурс проходив на
сторінці підприємства у «Фейсбуці».
Сама ідея проведення змагання на найкраще гасло для Центрів обслуговування громадян виникла у керівництва державного підприємства
тоді, коли в Інтернеті з’явився пост радника Міністра внутрішніх справ Іллі Киви після відвідин одного зі столичних «Паспортних сервісів».

За перебігом конкурсу та появою нових лаконічних й влучних слоганів у соціальній мережі
спостерігало близько 10 тисяч активних користувачів Інтернету – тих, хто уже переконався в
якості послуг «Паспортних сервісів» й тих, хто, можливо, лише планує ними скористатися. Активність учасників конкурсу, серед яких були клієнти Центрів обслуговування державного підприємства «Документ», професійні копірайтери, журналісти, рекламісти й звичайні громадяни,
пояснювалася тим, що розігрувалися доволі пристойні призи. Два сучасні смартфони Айфон 7.
Один – для того, хто набере найбільше лайків, другий – тому, хто придумає найкращий слоган,
який характеризує роботу «Паспортних сервісів».
Загалом було зареєстровано понад 500 слоганів. Серед трьох перших, що набрали майже по
тисячу лайків переможця визначили за допомогою незалежної системи генерації випадкових
чисел random. І система вказала на жительку Львівської області Наталію Федосову зі слоганом
«Паспортний сервіс – звертайся, час не гай і цілий світ облітай!».
А ось щоб обрати слоган, який би найбільше відповідав філософії й стандартам підприємства
– комісії довелося добре попрацювати.
Церемонія нагородження переможців відбулася у столичному центрі обслуговування на проспекті Бажана 1Е.
«Паспортний сервіс: Вартий уваги. Гідний тебе» – саме цей слоган став гаслом підприємства,
де громадяни у гідних умовах оформлюють собі закордонні паспорти та ID-картки. Переможниця конкурсу харків’янка Тетяна Карілова спеціально приїхала до Києва з усією родиною, щоби
отримати свій приз. Каже, що з його умовами ознайомилася, коли оформлювала паспорти для
виїзду за кордон для своєї родини в харківському центрі ДП «Документ».
Клієнти «Паспортного сервісу», які цього дня стали випадковими свідками нагородження пані
Тетяни, також змогли позмагатися за призи під час вікторини на найкраще знання міграційного
законодавства та особливостей безвізового режиму із Євросоюзом. П’ятеро щонайліпше обізнаних у цих питаннях отримали призи – дещо скромніші за сьомі Айфони, але також дуже потрібні
у подорожах – шкіряні обкладинки для паспортів.
Відвідувачів центру, яких зараз у зв’язку із безвізом доволі багато у «Паспортних сервісах»
та представників засобів масової інформації, присутніх на нагородженні, також поінформували
про ініціативу Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова проводити активні заходи для запобігання корупційним ризикам при наданні послуг громадянам України, одним із яких стане
розширення мережі Сервісних центрів МВС та центрів «Паспортний сервіс».
В. Поліщук, прес-секретар ДП «Документ»

Юридичний дайджест
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Нарада з державними та приватними нотаріусами Одеської області

30 червня 2017 року в Національному університеті «Одеська Юридична Академія» була проведена нарада з
державними та приватними нотаріусами Одеської області щодо підтримки роботи установ нотаріату за 1-ше
півріччя 2017 року.
В нараді взяли участь та виступили Мартинюк О. А. - заступник директора Департаменту - начальник
Управління з питань нотаріату Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції
України, Марченко В. Н. - Президент Нотаріальної палати України, Ясницький О. О. - начальник відділу з
питань нотаріату Головного територіального Управління юстиції в Одеській області, Лєдєнєц Т. П. - Глава
відділення Нотаріальної палати України в Одеській області, Пергаєв М. Є. - директор Одеської філії Державного підприємства «Національні інформаційні системи».
Після пленарного засідання відбувся семінар-практикум для нотаріусів, організований Нотаріальною палатою
України.
Прес-служба ГТУ юстиції в Одеській області

Зустріч І. Супруновського з О. Мартинюк та О. Ясницьким

10 причин учиться в НУ «ОЮА»

В Украине стартовала вступительная компания, и мы решили поближе познакомить Вас с Национальным университетом
«Одесская юридическая академия» и предлагаем Вашему
вниманию 10 главных причин, почему учиться в нем – это
престижно, интересно и перспективно.
1. 170-летние славные традиции юридического
образования
Национальный университет «Одесская юридическая академия» имеет богатую историю и добрые академические тради-

ции. История его создания уходит своими корнями во времена
основания юридического факультета в Ришельевском лицее,
когда начала своё формирование Одесская юридическая школа.
2. Внедрение новейших технологий в образовательный
процесс
Все учебные корпуса НУ «ОЮА» оснащены всем необходимым оборудованием и бесперебойным доступом к сети
Интернет, а лекционные аудитории оборудованы кинопроекторами и мультимедийными досками. Университет имеет
персональный веб-сайт, собственные странички в социальных
сетях и даже свое мобильное приложение.
3. Обучение на украинском, русском, английском,
немецком, французском, испанском и итальянском языках
В университете преподается курс лекций по юридическим
дисциплинам на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. В 2016 году основана инновационная магистерская программа по международному праву
и праву Европейского Союза, в рамках которой преподавание
учебных дисциплин ведётся полностью на английском языке.
4. Высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав
В НУ «ОЮА» преподают более 60 докторов наук и более
400 кандидатов наук и каждый второй учебник, каждая третья
монография в сфере юриспруденции выходят из стен университета.
5. Привлечение к учебному процессу ведущих украинских
и иностранных специалистов-практиков
В разное время с официальными визитами в университет приезжали министр юстиции Украины Павел Петренко,
председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, Председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен

Энберг, Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Жан-Клод Миньйон, личный адвокат Президента США Барака Обамы Ричард Розенталь и другие и почётные гости.
6. Современная образовательная методология и методы
обучения
Студентам в доступной форме излагают основы будущей
профессии. В стенах университета создан Центр тестирования на полиграфе, в котором обучают особенностям работы
с «Детектором лжи», есть зал судебных заседаний, где проходят импровизированные судебные заседания, и студенты
изучают тонкости реального судебного процесса. Кроме того:
специализированная аудитория «место следователя», музей
огнестрельного и холодного оружия, пневматический и огнестрельный стрелковые тиры и многое прочее.
7. Благоприятные условия для академической
мобильности
Вуз является членом Европейской ассоциации университетов и сотрудничает с престижнейшими вузами мира. Благодаря налаженным связям с лучшими вузами Европы, студенты
могут параллельно учиться в европейском университете, продолжая обучение в Украине и по окончании получить сразу
два диплома. Ежегодно сотни студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие вузы Европы и США
8. Получение по завершению обучения востребованной,
перспективной, высокооплачиваемой профессии
Юридическое образование будет востребовано всегда, ведь
как говорится «Юристов много, но хороших юристов очень
мало», а в НУ «ОЮА» готовит именно «хороших юристов».
Диплом университета признаётся за рубежом, что открывает
для выпускников широкие возможности трудоустройства в
международном рынке труда.
9. Современные условия обучения, досуга и быта
Обучение в НУ «ОЮА» - это не только профессиональные
знания, а и возможность всестороннего личностного развития
и отдыха студентов. Здесь работает Центр культуры, где студенты развивают свои таланты. Для спортсменов - два стадиона, спортивные и тренажерные залы, спортивный комплекс
на берегу моря. 9 общежитий, с максимально комфортными
условиями для проживания студентов: комнаты рассчитаны
на 2-х или 3-х человек, в каждой есть отдельный санузел с
душевой кабинкой, холодильник и вся необходимая мебель. В
корпусах функционируют студенческие кафе, где готовят вкусную, здоровую и безопасную еду. База отдыха европейского
класса в Затоке, где студенты могут отдохнуть с 80-процентной скидкой на путёвку.
10. Возможность узнать Одессу - город с уникальной
историей и неповторимой душой
НУ «ОЮА» находится в самом сердце Южной Пальмиры.
Ласковое море, благоприятный мягкий климат и уникальный
колорит заставляют влюбиться в Одессу с первого взгляда.
Прекрасные зеленые парки и роскошные морские пейзажи,
уютные одесские дворы и известная на весь мир - улица Дерибасовская, а кроме того, большое количество различных
театров, музеев, картинных галерей, арт-кафе, ресторанов,
кинотеатров и развлекательных центров позволит приятно и
интересно провести свой досуг.
Прес-служба НУ «ОЮА»
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Тисячі загиблих бійців: У Міноборони
озвучили втрати з початку війни
На Донбасі вже загинули 2696 військовослужбовців
та 9903 були поранені

27 червня 2017 року в редакції газети «Міграція» відбулась зустріч Головного редактора газети І. Супруновського з Головою Аграрної партії України в Одеській області В. Калашником.

З початку агресії Росії проти України в зоні
бойових дій на Донбасі
загинуло понад 2,6 тис.
українських військових.
Про це повідомив спікер Міністерства оборони
України Андрій Лисенко.
«З початку російської
агресії проти України загинуло 2696 воїнів і 9903
було поранено», – сказав
Лисенко.
Нагадаємо,
відповідно до даних ООН, за три
роки воєнного конфлікту
на сході України загинули понад 10 тис. осіб, з мали поранення. Загалом 2017 року було зафіксованих 2,7 тис. – цивільних, же в період з 14 квітня но 34 056 жертв.
korrespondent.net
і майже 24 тис. осіб отри- 2014 року по 15 травня

Генсек НАТО: Перекидання військ
на схід завершено

Єнс Столтенберг
вважає кількість
збройних сил в регіоні достатньою
Перекидання
військ
НАТО на східний фланг
в країни Балтії і Польщу
завершене. Про це заявив
генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до
Латвії.
«Відсьогодні передислокацію завершено», – сказав Столтенберг на церемонії, яка відбулася на
військовій базі в Адажі в

20 кілометрах від Риги.
Тим самим НАТО виконало взяту на себе рік тому
у Варшаві обіцянку «захистити Союз, відреагувати на агресію і зберегти
мир», підкреслив генсек
Альянсу.
Столтенберг вважає кількість військ в регіоні достатньою, збільшувати їх
чисельність не планується.
У той же час він закликав
країни Північноатлантичного союзу продовжувати
пошук шляхів для діалогу
з Москвою. За його слова-

ми, ніхто не хоче повертати часи холодної війни.
Нагадаємо, країни НАТО
на липневому саміті 2016
року ухвалили рішення
про перекидання сил в
країни Балтії і Польщу
для гарантії їх безпеки
на тлі дій Росії в Україні.
Німеччина командує міжнародними союзницьким
батальйоном НАТО в Литві, американці – в Польщі,
британці – в Естонії, а канадці – в Латвії.
Основну частину військової техніки і військовослужбовців з Німеччини
було відправлено в Литву
взимку і навесні. Пізніше
до них приєдналися солдати з Нідерландів.
Раніше Єнс Столтенберг
заявляв, що міжнародне
співтовариство має продовжувати чинити тиск
на Росію, щоб змусити її
виконувати зобов’язання
щодо врегулювання кризи
в Україні.
korrespondent.net

Торецьку загрожує техногенна
катастрофа, – штаб АТО

Місту Торецьку загрожує техногенна
катастрофа через затоплені шахти
Через затоплення шахт
імені Артема і «Південної» на поверхню піднімається газ метан, який
потрапляє в підвали житлових і виробничих будівель, що може призвести
до вибухів і отруєння людей.
Відзначається, що вода
просочується в підземні виробки через пошкодження ділянки водоводу
«Горлівка-Торець»,
яке

виникло в результаті обстрілу з боку сепаратистів.
За підрахунками комунальних служб Торецька,
на землю щодня витікає
близько 15000 кубометрів
води. Внаслідок цього жителі отримують воду тільки дві години на добу.
У зв’язку з підвищенням
температури повітря об’єми споживання води істотно збільшилися, і ситуація
значно ускладнилася. За

словами мера Торецька
Юрія Євсікова, в місті в
будь-який момент може
виникнути епідемія інфекційних захворювань.
Обстежити і відремонтувати водогін можна за дватри дні, однак сепаратисти
не дають гарантій безпеки
на час виконання ремонту.
У результаті обстрілу
на заводі виведено з ладу
трубопровід, через який
здійснювалася
відкачка
води і рівень рідини в накопичувачі скоро може досягти критичної позначки.
Переповнення шламонакопичувача може призвести до руйнування дамби,
і тоді отруйний потік рине
на найближче селище
Новгородське, потім потрапить в річку Кривий
Торець, а далі – в Сіверський Донець, який є одним з небагатьох джерел
питної води для всієї Луганської та частини Донецької області.
korrespondent.net

Потім вони разом відвідали військовий госпіталь, де вручили
грошову допомогу чотирьом бійцям, пораненим в зоні АТО.
Збір коштів пораненим бійцям продовжується!

Р/р 26005010126324
У філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеса

Реквізити для перерахування благодійної допомоги на лікування бійців, поранених в зоні АТО:

МФО 328618
Код ЄДРПОУ 24541918
Благодійний фонд «Співчуття»

Бійці ЗСУ на Донбасі знешкодили ДРГ:
чотирьох диверсантів
затримали, двох – ліквідували

В і й с ь ко в о с л у ж б о в ці ЗСУ, які виконують
завдання за призначенням у районі проведення
АТО, знешкодили диверсійно-розвідувальну
групу супротивника, повідомили в прес-центрі
АТО.
«В результаті вжитих

заходів, чотирьох диверсантів затримали. Ще
двох: командира і одного
з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям
сил АТО – ліквідували.
Варто відзначити, що
загиблий командир групи був громадянином
Російської
Федерації,

родом з міста Кірова», –
йдеться в повідомленні.
Також під час затримання було вилучено
зброю: ПКМ – 2 одиниці, СВД – 2 одиниці, АК74 – 2 одиниці, РПГ-26
– 1 одиниця.
Розпочато слідчі дії.
korrespondent.net

Нелегальна міграція
В Угорщині понад 250 біженців
перебувають за колючим дротом

Ізольовані люди не мають
права залишати територію.
За даними федерального уряду Німеччини від
7 травня, у «транзитних
зонах» в Угорщині заблоковані 267 біженців.
Серед них 15 неповнолітніх без супроводу, 6
жінок, які прибули в Єв-

ропу поодинці та 16 чоловіків, котрі також прибули самостійно. Решта
230 осіб – сім’ї з дітьми.
У березні в Угорщині,
незважаючи на протести
міжнародного співтовариства, було споруджено табір для біженців, обнесений парканом з колючим

дротом. Біженці, які потрапили в цей табір, не мають права залишати його
до закінчення процедури
розгляду їх клопотання
про надання притулку.
Нагадаємо, 7 березня парламент Угорщини
схвалив законопроект про
нелегальних
мігрантів,
який передбачає, що біженців утримуватимуть в
«транзитній зоні» на весь
період розгляду їх запитів на надання притулку.
Верховний
комісаріат
ООН у справах біженців
вважає таке поводження
з біженцями порушенням
європейського і міжнародного права. «Через цей
новий закон здійснюватиметься жахливий фізичний та психологічний тиск
на жінок, дітей і чоловіків,
які й без того вже пережили величезні страждання»,
– відзначили в UNHCR.
korrespondent.net

На кордоні з Польщею затримали
організатора каналу торгівлі людьми
У
пункті
пропуску
«Шегині», що на українсько-польському кордоні,
правоохоронці запобігли
незаконному вивезенню
двох українських дівчат
з метою подальшого використання їх у сфері надання інтимних послуг на
території країн ЄС.
Оперативні співробітники Держприкордонслужби
України разом із представниками відділу боротьби
зі злочинами, пов’язаними
з торгівлею людьми ГУ
Нацполіції в Тернопільській області затримали

також і чоловіка, який
організував канал переміщення вказаних громадянок за кордон. Ним виявився громадянин України
1978 року народження –
житель
Тернопільської
області. Він особисто забезпечував перевезення
дівчат до Польщі.
Наразі проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження за статтею 149
ККУ «Торгівля людьми
або інша незаконна угода
щодо передачі людини».
dpsu.gov.ua

На Миколаївщині виявлено групу нелегалів
Міграційна служба Миколаївщини протягом поточного тижня під час активних заходів, направлених
на протидію нелегальній
міграції, спільно із співробітниками ВБЗПТЛ ГУ НП
в Миколаївській області
та відділом контррозвідки
УСБУ в Миколаївській області, виявила групу громадян Республіки Узбекистан
у складі 4 осіб, які займа-

лися трудовою діяльністю
на території м. Миколаєва
без відповідного дозволу
на працевлаштування. За
порушення законодавства
України порушників було
притягнуто до адміністративної відповідальності за
ч. 1 ст. 203 КУпАП та скорочено строк перебування
на території України.
Крім того було виявлено
громадянина Республіки

Індія, який знаходився на
території України нелегально та мав намір легалізуватися шляхом укладення фіктивного шлюбу.
Іноземця притягнуто до
адміністративної
відповідальності за ч. 1 ст. 203
КУпАП та прийнято рішення про його примусове повернення з території
України.
dmsu.gov.ua

Прикордонники затримали на підступах
до кордону трьох громадян Індії та громадянина Росії

Трьох іноземців, які
прямували в обхід пунктів пропуску затримали
поблизу
українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Порубне»
Чернівецького
загону.
Чоловіки не мали при

собі документів, що посвідчують особу. З їх слів
вдалося встановити, що
вони є громадянами Індії
27 та 28 років та прямують до країн Євросоюзу
для подальшого працевлаштування.
Затриманих
громадян

Індії було доставлено до
прикордонного підрозділу
для проведення фільтраційних заходів.
А на Одещині прикордонники відділу «Кучурган» Білгород-Дністровського загону затримали
громадянина Росії. Він
також намагався перейти кордон поза пунктами
пропуску та був без документів. Проте прикордонний патруль його затримав
за 100 метрів від держрубежу. На порушника складено документи за спробу
порушення
державного
кордону, справу скеровано
до суду.
dpsu.gov.ua
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Меркель розкритикувала «мур Трампа»

Канцлер Німеччини засумнівалася в ефективності муру між США і Мексикою.
Зведення муру між США
і Мексикою не вирішить
проблем, викликаних ім-

міграцією. Про це під час
візиту в Мехіко заявила
канцлер Німеччини Ангела Меркель.
За її словами, історія
показала, що міграційні
проблеми вдавалося вирі-

шувати тільки тоді, коли
сусідні держави налагоджували добрі стосунки.
«Очевидно, що спочатку
потрібно впоратися з причинами, через які люди
залишають рідні місця, а
це означає, що зведення
мурів та ізоляція не вирішать проблему», — заявила Меркель.
Канцлер Німеччини зазначила, що ключем до
припинення нелегальної
міграції є підвищення рівня життя в бідних регіонах.
Меркель періодично критикують в Німеччині за те,
що від 2015 року країна
прийняла понад мільйон
біженців.
transkarpatia.net

У ході нічної операції прикордонники України
та Словаччини затримали 15 громадян В’єтнаму

На Закарпатті українські
та словацькі прикордонники затримали кілька
груп в’єтнамців під час
проведення спільних заходів із протидії переміщенню незаконних мігрантів
через кордон.
Про появу осіб поблизу
лінії кордону прикордонникам відділу «Ужгород»
Чопського загону повідомили словацькі колеги.
У результаті організованих пошуків по обидва
боки кордону прикордонниками двох країн було
виявлено та затримано
кілька груп загальною
кількістю 15 осіб. Як було
встановлено зі слів затриманих, серед яких було
10 чоловіків та 5 жінок,

вони прибули з В’єтнаму
та намагалися потрапити
до країн ЄC у пошуках роботи.
Наразі тривають пошуки
інших можливих поруш-

ників, які прямували через кордон разом із затриманими та тих, хто може
бути причетним до їх переміщення.
dpsu.gov.ua

У «Борисполі» прикордонники затримали
громадянина Казахстану, якого розшукували в ОАЕ
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» за базою даних Інтерполу затримали громадянина Казахстану, якого правоохоронні органи
Об’єднаних Арабських Еміратів розшукували за шахрайство.
Іноземця 1975 року народження зупинили під час прикордонного контролю у
пункті пропуску «Бориспіль». Він прямував на рейс, який відлітав до Дубаї.
Стосовно затриманого поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
Особу передано співробітникам Національної поліції.
Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби України реалізували майже 1150 спрацювань на осіб, які перебували у міжнародному розшуку.
dpsu.gov.ua

На Луганщині та Львівщині
прикордонники виявили трьох громадян Сирії
Прикордонники відділу
«Троїцьке» Луганського
загону за інформацією
оперативних підрозділів
виявили жінку з дитиною.
Їх зупинили за 10 метрів
від кордону з Росією, неподалік н.п. Богачка.
Даних осіб доставлено у відділ прикордонної
служби з метою складання
адміністративно-процесуальних документів. Під час
проведення фільтраційних
заходів із затриманою
особою вона надала документи – два закордонні
паспорти громадян Сирії
та дві міграційні картки. У
ході перевірки документів
даних громадян виявлено
відмітки штампів ПС ФСБ
РФ на приліт літаком в аеропорт «Внуково» (РФ).
Стосовно
затриманої
складено протокол про

Сторінку підготував А. Супрун – власкор газети «Міграція»

адміністративне правопорушення за незаконний
перетин кордону.
Ще одного громадянина
Сирії затримали на Львівщині прикордонники відділу «Грушів» Львівського
загону.
Про появу невідомої
особи у прикордонні повідомили місцеві жителі.
Вже невдовзі на околиці

н.п. Нагачів за допомогою
службового собаки було
виявлено та затримано
порушника без документів, що посвідчують особу. Він повідомив, що є
громадянином Сирії і що
намагався поза пунктами
пропуску потрапити до
Польщі для подальшого
працевлаштування.
dpsu.gov.ua
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Іван Гончар – митець та збирач творів

українського народного мистецтва

Іван Гончар – непересічна особистість, митець і
подвижник української культури. А ще – один з ідейних натхненників українського відродження 1960-х,
протистояння 1970-х, невідворотних змін 1980-х та
могутньої національної хвилі початку 1990-х років.
Він був правдивим свічадом життя і долі України в
буремному ХХ столітті, яке вже стало історією,
ґрунтом для майбутньої України.

Народився Іван Макарович Гончар у 1911 році
в селі Лип’янка (тепер
Шполянський район Черкаської області) в багатодітній сім’ї. З дитинства
ліпив, малював, вирізував
з дерева та паперу.
«В 1927 роцi я закiнчив
Лип’янську
семирiчну
трудову школу. Вчителi
наполягали, щоб я йшов
до художньої школи. А
батьки боялися вiдпускати мене далеко вiд себе,
знаючи мою неспокiйну
вдачу, яка приносила менi
чимало прикростей. Ще
маленьким я перевернув
на себе казан кип’ятку,
падав з клунi, куди лазив за горобцями, i мене
вiдливали водою. А ще
топився в копанцi, i мене
ледве вiдкачали, а одного
разу на скаку впав з коня
на борону. Мене пiсля
того нiкуди не пускали. Я
став здичавiлим i замкнутим», – писав Іван Гончар
в автобіографії.
1927 року до його села
приїхав музикант і фольклорист Максим Коросташ, який, дізнавшись

про талановитого хлопця,
взяв його під свою опіку,
допоміг поступити в Київську художньо-індустріальну школу й оселив у
своїй квартирі на Гоголівській вулиці. У домі Коросташа Іван Гончар познайомився з музикознавцем
Климентом Квіткою, чоловіком Лесі Українки, та
Оленою Пчілкою, мамою
поетки.
Гончар отримав два дипломи – скульптора та
агронома – і обрав мистецтво. Перша самостійна
робота Івана Гончара, яку
експонували на виставці
«Квітуча соціалістична
Україна» – скульптура
«Давид Гурамішвілі». Як
живописець і скульптор
він створив цілу галерею портретів переважно
українських культурних
діячів – для музеїв, на
замовлення центральної
і місцевої влади: Наталі
Ужвій, Івана Франка, Лесі
Українки,
Володимира
Сосюри, Степана Васильченка, Максима Горького, Бориса Гмирі, Тараса
Шевченка, пам’ятник Ка-

терині Білокур в селі Богданівка, надгробок Павлу
Грабовському в Тобольську, пам’ятник Степану
Руданському, пам’ятник
Григорію Сковороді, погруддя Iвана Котляревського для Меморiального
будинку-музею письменника в Полтавi. А також
портрети історичних героїв, передовиків праці.
Іван Гончар воював на
фронтах Другої світової, а
з травня 1945 року, разом
з художниками Центральної групи військ, працював у Віденській академії мистецтв, де створив
кілька скульптурних композицій на воєнну тематику. Збереглося понад
200 акварелей, ескізів, замальовок художника, зроблених під час війни.
Влітку 1946 року одружився з дівчиною зі свого
села Яриною Костенко,
шлюб протривав близько
року. Як пригадують його
знайомі, скульптор не любив про це згадувати.
Його близьким другом і
супутником життя стала
Аделя Петрівна Юрченко – хатня робітниця, яка
прожила в домі Гончара
понад 30 років (пережила
його на півроку).
Не маючи формально
сім’ї, Іван Гончар усиновив Петра, сина свого
рідного брата. Нині Петро Гончар – художник,
директор УЦНК «Музей
Івана Гончара».
Іван Гончар брав участь
в утворенні Товариства
охорони пам’яток історії та культури; розробив
живописно-графічні альбоми, в яких зафіксовано
архітектурні пам’ятки та
історичні пейзажі України, народний одяг різних
регіонів, зразки народного мистецтва – вишивання, килимарства, ткацтва, гаптування; створив
18-томний історико-етнографічний художній альбом «Україна і Українці»,
впорядкований на основі
фотоматеріалів початку
ХХ століття, історичних
та етнографічних відомостей.
Художник їздив в експедиції, займався краєзнавчою роботою, колекціонував зразки народного
мистецтва, стародруки,
сімейні архіви – фактично
рятував їх від нищення і
небуття.
Іван Гончар зібрав велику колекцію етнографічних матеріалів, творів
народного
мистецтва;
створив перший в УРСР
приватний музей, який
облаштував у власному
будинку, спорудженому
на виділеній Спілкою художників землі – непода-

лік від Києво-Печерської
лаври.
Музей став місцем зустрічі інтелігенції, митців,
етнографічно-мистецькою лабораторією самого
Івана Гончара. Експонати
для музею він збирав під
час імпровізованих експедицій Україною. Уже
наприкінці 1960-х років
колекція налічувала понад 7000 першокласних
експонатів, серед яких:
ікони, прикраси, народні
інструменти,
народний
одяг, дерев’яні скульптури, музичні інструменти,
іграшки, вироби з металу, кераміка, наївне малярство, килими, ткані та
вишивані речі. Окремий
масив колекції становлять
20 тисяч архівних світлин
із різних регіонів України.
Сам Іван Гончар писав
у щоденнику: «Прийду я
з міста в свою рідну хату-музей, – і ніби прийду
з чужої країни в свою
рідну. Вирує Хрещатик,
гомонять вулиці і установи сивого Києва чужою,
хоч і сусідньою мовою, а
моя хата дзвенить рідною
мовою, рідною піснею.
Скрізь по місту кують
брехні проти мого народу, плюють йому в душу,
ображають його, зневажають, лицемірять і обпльовують його. А в моїй хаті
своя свята правда, палке
серце народу, його теплий
дух, що огріває наші змучені душі».
Музей було відкрито для
загального огляду 1959
року. Невдовзі він став
одним із найвідвідуваніших у Києві. Тут збиралися шістдесятники, сюди
приходили
закордонні
гості. Навіть державні
туристичні
організації
потайки водили до нього
іноземців.
Гості допомагали поратися з експонатами – перекладали папером і витирали посуд, розбирали
фотоархіви,
вичищали
одяг, сушили вироби з дерева. Проте працівники
музею говорять – частину експонатів не вдалося
зберегти як слід.
Із зростанням популярності Гончара, як колекціонера, почав посилюватися й тиск на нього. Петро
Гончар (прийомний син)
пригадує, що вже наприкінці 1960-х років були
перші погрози – нарівні зі
словесними атаками вдавалися й до конкретних
дій: одного разу підпалили двері, згодом згоріла
майстерня у дворі.
Подвижницька
діяльність Івана Гончара викликала відверте роздратування
першого
секретаря ЦК КПУ Петра

Шелеста. Зібрана ним колекція унікальних етнографічних експонатів не
поступалася за своєю цінністю збіркам ряду провідних державних музеїв.
Петра Шелеста непокоїла
та обставина, що «приватну збірку українського
народного мистецтва в
будинку скульптора І. Гончара систематично відвідують представники різних областей республіки,
в тому числі націоналістично настроєні елементи, які використовують
своє перебування там для
ідеологічного впливу на
відвідувачів». У 1968 році
Шелест підтримав комплекс заходів КДБ УРСР,
які мали на меті примусити Гончара передати
зібрані ним старожитності до державних музеїв.
Дізнавшись через рік,
що музей І. Гончара продовжує існувати, Шелест
звинуватив спецслужби у
бездіяльності.
У 1972 році І. Гончара
після низки попереджень
виключили з партії «за
невиконання
рішення
бюро Печерського райкому КПУ, за пропаганду антипартійних поглядів з національного
питання» з одночасною
вимогою передати збірку до державних музеїв.
Порушувалося питання
про позбавлення його
звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. Ця
подія стала великим ударом для митця. Втратити
партійний квиток означало позбутися роботи, бо
тоді все робилося через
держзамовлення. «Його
могли посадити, але на те
не було вагомих причин:
він не боровся з владою,
правильно цитував думки Леніна щодо розвитку
нації, – згадує Петро Гончар. – Звісно, його провокували: підсилали людей,
які просили продати за
валюту старожитності. І
якби він продав, то це був
би привід. Крім того, він
був настільки впливовий
своїм просвітництвом, що
його знали за кордоном».
На основі своєї збірки
І. Гончар уклав альбом
«Україна й українці», в
якому певну місцевість
ілюстрував фотографіями характерних типажів
місцевих мешканців, замальовками церков і жител, зразками вишивки,
ткацтва, гончарства. Усе
це супроводили підписи,
зроблені каліграфічним
почерком. З цієї праці
утворилося 18 томів унікальних даних.
У серпні 1973 року за
рішенням
Київського
бюро обласного коміте-

ту КПУ було заборонено
для демонстрування кінострічку «Соната про
художника», присвячену
І. Гончару (режисер В.
Шкурін).
У 1993 році Іван Гончар
помер від лейкемії у лікарні в Феофанії. Похований у Києві на Байковому
кладовищі, поруч із могилами Івана Світличного та
Івана Миколайчука. Того
ж року Указом Президента України було створено
музей його імені. Сьогодні це Національний центр
народної культури «Музей Івана Гончара».
Зважаючи на багаторічні клопотання, музею
було надано окремий будинок – колишню канцелярію генерал-губернатора, пам’ятку архітектури
XVIII-XIX століть.
Національний центр народної культури «Музей
Івана Гончара» має значні
здобутки у розробці низки науково-практичних
проблем,
апробованих,
зокрема, у п’яти міжнародних наукових конференціях – Гончарівських
читаннях (1994-2000). До
головних напрямків наукової та просвітницької
роботи музею належать
комплексні
фольклорно-етнографічні експедиції, мистецькі виставки (у
тому числі і за кордоном),
міжнародне співробітництво в галузі музеології.
Тут проводяться численні культурно-мистецькі
заходи: виставки, фольклорні свята, творчі та
музичні вечори, лекторії.
Наукові
співробітники
музею беруть участь у національних та міжнародних конференціях. Музей
надає науково-методичну
допомогу осередкам народної культури, окремим
дослідникам, навчальним
та освітнім установам.
Тут систематично працює
фольклорна студія «Дай
Боже», де діти різного
віку вивчають і відтворюють на сцені українські
народні пісні, забавлянки,
давні обряди та звичаї. А
ще працюють студії народного побутового танцю і народної пісні, проводяться майстер-класи
з різних видів народного
мистецтва. Музей надає
консультації з питань
української традиційної
культури, тут створюються науково-популярні
фільми, організовуються
семінари-практикуми
з
народного мистецтва. Діє
студія українського народного вишивання, учасники якої опановують понад 150 різних технік.
Р. Кухаренко, власкор
газети «Міграція»
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Українці в Об’єднаних Арабських Еміратах
Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – федерація з семи еміратів: Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Шарджа, УммЕль-Кувейн. Знаходиться в південно-західній Азії, в Перській затоці. Межує на південному заході із Саудівською Аравією і на південному сході з Оманом.
Недавня історія
У 1952 році сім шейхств за порадою і під патронатом Великої Британії створили раду, що складається з семи правителів, з рішенням
утворити федерацію. У 1968 році
англійський уряд повідомив, що
виведе збройні свої сили через
три роки. Сім держав разом з Катаром і Оманом утворили Федерацію Арабських еміратів. Шейхство Рас-ель-Хайма приєдналося
в 1972 році. Шейх Заїд бін Султан
Аль Нахайян став першим президентом новоутвореної держави.
ОАЕ протистояли вторгненню
Іраку в Кувейт у 1991 році і брали
участь у війні в Перській затоці на
стороні сил коаліції ООН.
Економіка
ОАЕ – велика нафтодобувна
країна. Основні галузі економіки:
нафтогазова і нафтохімічна, рибна, конструкційних меблів, дрібне
кораблебудування та ін. Завдяки
прискореному розвитку нафтогазової промисловості в ОАЕ забезпечено найвищий серед держав
Аравійського півострова середній
річний прибуток на душу корінного населення. У економіці ОАЕ
зберігаються традиційні галузі
господарства (оазисне землеробство, промисли, ремесла, транзитна торгівля) і швидко розвивається
нафтогазодобувна промисловість,
що забезпечує переважну частину
державних прибутків і майже всі
валютні надходження. Розвиваються також нафто- і газопереробна, нафтохімічна і металургійна
галузі промисловості.
За рахунок великих прибутків
від експорту нафти була значно
поліпшена транспортна мережа.
У ОАЕ немає залізниць, але добре
розвинена мережа автомобільних
доріг, що з’єднують основні міста
країни. На початку 1990-х років в
країні було шість міжнародних аеропортів. У 1988 році в Дубаї був
відкритий морський порт Джебель-Алі, який має найбільшу в
світі штучну гавань.
Населення
Населення ОАЕ має нерівномірний статевий розподіл: чоловіків
там у два рази більше, ніж жінок.
Найбільш населене місто – Дубай (1,6 млн осіб). Інші великі
міста – Абу-Дабі, Ель-Айн, Шарджаг і Фуджейраг. Біля 88% населення Об’єднаних Арабських
Еміратів мешкає в містах. Решта
мешканців живуть у крихітних селищах-оазах, розкиданих по всій
країні або в одному з багатьох таборів-поселень в пустелі навколо
родовищ корисних копалин. Середня тривалість життя становить
78,24 років, що вище, ніж у будьякій іншій арабській країні.
Арабська – офіційна мова ОАЕ.
У країні також використовується
англійська, хінді, урду, фарсі і тагалог.

У 2009 році населення ОАЕ становило біля 4,8 млн осіб, з яких
приблизно 21,9% були корінними
громадянами країни, інші – іноземцями. Як наслідок, громадяни
ОАЕ складають загальну меншість з тих, хто проживає в країні.
ОАЕ має одну з найбільш чітко
виражених структур населення
емігрантського типу на всьому
Близькому Сході, оскільки більшість населення (біля 70%) є мігрантами, з них 50% – з Південної
Азії. Попри це, в країні високий

рати дозволили використання
парафіяльних християнських початкових та середніх шкіл.
У 2011 році був побудований
перший в історії християнства
православний храмовий комплекс
на території Арабських Еміратів –
Святого Апостола Пилипа, який
розташований в Шарджі.
Виникнення української
діаспори
У ОАЕ постійно відбуваються
міграційні процеси, бо іноземці можуть там перебувати лише

лося усе зі зборів по п’ять осіб
на каву. Потім з’явилося багато
ініціатив за різними напрямками, в кожній з яких є куратори і
активісти. Серед таких ініціатив
бізнес-клуб, дитячий клуб (щомісячні тематичні заходи для дітей),
спортивні події (щотижневі футбол, волейбол, скелелазання, іноді
ковзани або риболовля).
Діє дівчачий клуб за інтересами.
Також є матусин клуб, де молоді
мами можуть щодня вирішувати
свої питання і ділитись корисною

рівень життя та економічних можливостей, оскільки уряд намагається залучати висококваліфікованих робітників з різних країн
світу.
У 2007 році в ОАЕ налічувалося
біля 1,4 млн індійських громадян,
що робить їх однією з найбільших
діаспор, а також 85 тис. палестинців. Існують також значні етнічні
меншини з Єгипту, Сомалі та Судану, які мігрували в ОАЕ ще до
їх формування, як держави. ОАЕ
також залучають невелике число
експатріантів з розвинених країн
Європи, Північної Америки, Азії
та Океанії.
В ОАЕ існує певна сегрегація.
На «вершині Олімпу», звісно, громадяни ОАЕ та сусідніх багатих
країн (Катару, Кувейту, Бахрейну,
Саудівської Аравії). Потім у великій пошані європейці та американці з австралійцями. Далі йдуть
решта «білих» націй, включаючи
і пострадянські. Найнижчий соціальний щабель (з відповідною
зарплатнею й умовами життя) займають індійці, філіппінці, пакистанці, шріланкійці й африканці.
Релігія
Із 4,4 млн населення, що постійно проживає у країні, 97% є мусульманами.
У Конституції проголошується,
що іслам є офіційною релігією
всіх семи еміратів-засновників
цього федерального союзу.
У країні також діє декілька християнських церков. Чотири емі-

тимчасово. Середній термін проживання в країні 2-5 років, хоча
дехто мешкає там 7-10 років, а з
десяток українців – 20-25 років.
Здебільшого приїжджає молодь,
щоб заробити гроші або використати цю країну як трамплін для
подальшої міграції.
На даний час в Об’єднаних
Арабських Еміратах проживають
приблизно 5000-7000 українців.
Останнім часом ця цифра зросла,
адже ще більше громадян України
змушені виїжджати за кордон у
пошуках заробітків.
Українці в основному проживають в еміраті Дубай. Ті, хто мешкає в сусідніх еміратах Шарджі та
Аджмані, теж переважно працюють в Дубаї.
У столиці ОАЕ Абу-Дабі також
є українці. «Абу-дабців» значно
менше, ніж «дубайців» і «шарджинців», але вони щотижня збираються для спортивних і культурних заходів, грають у пляжний
волейбол, займаються йогою, проводять різні заходи на свята тощо.
Наразі в ОАЕ немає офіційних
громадських організацій, а ще
два роки тому взагалі не існувало української громади в ОАЕ, бо
українці відносили себе до єдиної
спільноти вихідців з пострадянських країн.
Після анексії Криму відбувся
ментальний розкол між українцями і росіянами, після чого українці почали творити своє власне
культурне середовище. Розпоча-

інформацією, речами, збиратись в
парках для прогулянок з візками і
малечею. Працює арт-клуб, який
об’єднує всіх творчих діаспорян
для організації спільних проектів
і флешмобів.
Також було організовано рекрутингову ініціативу – групу в
Facebook, де члени української
громади публікують вакансії, щоб
дати можливість працевлаштуватись своїм співвітчизникам. Було
створено фешн-клуб – об’єднання українських дизайнерів і дистриб’ютерів українського одягу,
яке проводить міні-покази. Останнім часом в ОАЕ відбуваються виступи українських артистів
та митців. Наприклад, в січні виступив Олег Скрипка, а в квітні –
Лесь Подерев’янський.
Півтора року тому з’явилася
своя українська церква, після чого
відпала необхідність відвідувати
існуючий храм РПЦ.
Проте такі ініціативи здебільшого не зареєстровані юридично. Усе
відбувається доволі імпровізовано, лише завдяки енергії, самовіддачі та натхненню організаторів
конкретного заходу. Це зумовлено
кількома причинами: заборона на
будь-яку політичну чи агітаційну
діяльність в ОАЕ; складність реєстрації громадських об’єднань;
тимчасовість перебування усіх
експатріантів у цій країні (Емірати, як і сусідні арабські країни, не
надають громадянства).
Праця в ОАЕ

Тут можна жити лише з тимчасовими дворічними робочими
візами, які треба постійно поновлювати.
Українці здебільшого працюють
в готелях, брендових магазинах,
сферах нерухомості та туризму, в
салонах краси і ресторанах. Тобто
в місцях, де біла презентабельна
зовнішність має пріоритет у роботі з клієнтами, але при цьому
не потрібно платити занадто багато. Є невелика кількість наших
лікарів та інженерів, і приблизно
стільки ж підприємців. При цьому, на відміну від інших країн, в
Еміратах українці не працюють
прибиральниками, вантажниками,
будівельниками або різноробами.
Найбільше отримують топ-менеджери компаній – ця ніша зайнята
британцями. Суддями, прокурорами і адвокатами можуть працювати лише громадяни країни. Також
добре заробляють інженери і лікарі. Українці легко влаштовуються
за такими професіями, але за умови наявності відповідної освіти,
досконалого знання англійської
мови й наявності місцевої ліцензії
на діяльність. Учителі в ОАЕ мають дуже маленьку зарплатню.
Ключовою проблемою є відсутність добротного прошарку українського бізнесу і бізнесменів в
ОАЕ. Це створює певну фінансову і юридичну незахищеність, обмежує в можливостях організації
громадських і культурних інституцій.
Зарплати та соціальні стандарти в ОАЕ
Няні з проживанням, прибиральники, будівельники одержують
зарплату від $500. Готельний і
ресторанний персонал – $800$1000, а також соцпакет – житло
в гуртожитку, форму, перевезення,
витрати на візу та медичний поліс.
На офісних посадах заробляють
$2000-$3000. Трохи менше отримують викладачі. У лікарів зарплата може бути і $4000, і $15 000.
У Дубаї ліжкомісце обійдеться
у суму від $300 на місяць, кімната – від $800-$1000, квартира від
$1200-$1500. В інших еміратах
дешевше.
Для експатріантів в ОАЕ немає
жодних соціальних виплат, допомог, пенсій, субсидій. Це формує
відповідальність за самих себе і
свої сім’ї. Середня освіта, медицина, відпочинок – платні й обходяться дорого.
Туристична віза в ОАЕ коштує
$100-$110 на місяць і робиться онлайн протягом кількох днів
лише за сканом закордонного
паспорта. Резидентську робочу
візу може оформити лише роботодавець, власним коштом. Для її
отримання треба обов’язково пройти медичні тести.
Р. Кухаренко,
власкор газети «Міграція»
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Здоров’я нації та національні страви

9 головних поживних речовин, необхідних
для сильного і здорового серця
Існує ціла низка важливих поживних речовин, необхідних для нашого організму. Увівши їх до складу
своєї дієти, ви зможете зберегти своє серце здоровим навіть до 90-річного віку.
Від харчування залежить підтримання нормальної ваги, нормального рівня холестерину і цукру в
крові, артеріального тиску.
Харчуватися правильно, щоб жити краще – це
чарівна формула, якої ми повинні дотримуватися.
Дієтологи рекомендують постійно мати в своїй
дієті ці 9 поживних речовин.

1. Омега-3 та інші необхідні жирні кислоти
Чільне місце в ній займають натуральні рослинні
олії і свіжа морська риба.
З них організм отримує
мононенасичені
жирні
кислоти (в тому числі олеїнову кислоту), необхідні
для зниження рівня холестерину і тригліцеридів в
крові.
2. Магній
Магній сприяє розслабленню м’язів, в тому числі серцевого м’яза і м’язів
судин. Цей мінерал також
сприяє запобіганню внутрішньомозковим крововиливам і серцевим нападам. Від дефіциту магнію
найчастіше страждають
жінки.
3. Кофермент Q10
Кофермент Q10 діє в
організмі спільно з магнієм, селеном, вітаміном
С, вітаміном Е і цинком.
Важливо мати на увазі,
що кофермент Q10 зазвичай міститься в продуктах, при споживанні яких
рекомендується дотримуватися помірності. Також
бажано, щоб вони були
органічного походження.

Це такі продукти, як курка або індичатина, яйця,
скумбрія, сардини, лосось.
4. Вітамін D
Невеликі, але регулярні
«сонячні ванни» захистять
нас від багатьох хвороб,
в тому числі від хвороб
серця і судин. Цей вітамін
міститься в яйцях і рибі, а
також у молочних продуктах, збагачених вітаміном
D.
5. Вітамін С
Він захищає клітини
від пошкоджень, знижує
рівень поганого холестерину і допомагає підтримувати артерії в хорошому стані. Дуже корисно
випивати з ранку склянку
теплої води з лимоном.
Добре також додавати в
салати полуницю, шпинат, ківі, насіння граната.
Їх можна поєднувати з горіхами або м’ясом грудки
індички.
6. Пробіотики
Поганий стан кишечника призводить до того, що
поживні речовини погано
засвоюються, а від цього
страждає і серце.
7. Аліцин
Аліцин утворюється при

можуть дати організму
банани, обумовлений наявністю в цих фруктах
трьох видів натурального
цукру: цукрози, фруктози
і глюкози. Рибофлавін (вітамін В2), що міститься
в банані, сприяє розщепленню вуглеводів і стимулює вироблення енергії
в клітинах тіла.
4. Шоколад
Жири, які входять до
складу масла какао, розщеплюються повільніше,
що дозволяє довше використовувати їх як «паливо»; магній і калій, котрі
також присутні в шоколаді, «відповідають» за
нормальну роботу м’язів і
нервової системи.
5. Сир
Джерело
тваринних
жирів, корисних білків і
кальцію. Достатньо щоденно вживати 100 г цього
продукту, щоб підтримувати енергетичний тонус
і при цьому насичуватися.
Якщо в організмі бракує
вуглеводів, то молочний
жир, який міститься в
сирі і легко засвоюється,
може служити головним
джерелом енергоресурсів.
6. Чорниця
Джерело антиоксидантів, які сприяють продуктивній роботі мозку.
Процеси, пов’язані з навчанням і запам’ятовуванням інформації, залежать

Заправляти салат можна не лише майонезом! Існує безліч смачних та корисних заправок для салатів, які зроблять страву надзвичайно смачною.
Види заправок
З олії
Оливкова олія, а також інші рослинні олії, наприклад гірчична, кунжутна, грецького горіха – чудова заправка для тих, хто дбає про фігуру. Олія благодійно впливає на
травний тракт і швидко створює відчуття ситості. У результаті ми з’їдаємо менше.
Густі заправки
Сметана, натуральний йогурт, кефір корисні тим, що, крім жирів, містять біфідобактерії, які допомагають перетравлювати грубу клітковину. А це означає, що, заправивши свій салат кисломолочним продуктом, ви зможете уникнути неприємного
здуття і бурління в животі.

механічному руйнуванні
клітин часнику. Саме ця
речовина надає часнику
такого характерного запаху. Аліцин дуже добре
діє на серце і артерії. Він
зменшує запалення в судинах, а завдяки цьому поліпшується кровообіг.
8. Лікопен
Завдяки лікопену, який
міститься в помідорах і
моркві, стінки артерій зберігають свою еластичність
і поліпшується стан ендотеліальних тканин. Це
дозволяє запобігати атеросклерозу.
9. Вітамін Е
Вітамін Е міститься в
авокадо, шпинаті, горіхах.
Він має антиоксидантні та
захисні властивості, завдяки чому сприяє зниженню
рівня поганого холестерину і підвищенню рівня хорошого холестерину.
І важливо не забувати,
що дієта мусить бути збалансованою, тобто необхідно, щоб в ній були всі
необхідні поживні речовини.
healthinfo.ua

8 продуктів, які потрібно їсти щоденно
1. Яблука
Містять кверцитин, який
допомагає м’язовим клітинам активно працювати. Усім нам з дитинства
знайомі яблука мають
значний запас кверцитину. Ця речовина має
здатність впливати на діяльність м’язових клітин.
У результаті такого «втручання» вони виробляють
більшу кількість енергії.
Даний факт, в свою чергу,
позитивно позначається
на скороченні періоду
втоми, наприклад після
спортивного тренування.
2. Вівсянка
Послідовно забезпечує
рівномірні енерговитрати організму. Низькокалорійність вівса, який
містить білок і поліненасичені жирні кислоти
омега-3, визначає його
особливе місце в числі інших злаків. Вівсянка, яка
багата на вітаміни та антиоксиданти, забезпечує
наш мозок енергією без
негативних наслідків для
фігури. Оскільки продукт
також є джерелом фосфору і магнію, це дозволяє
підтримувати достатній
рівень енергообміну.
3. Банани
Багаті калієм фрукти
допомагають підтримувати в нормі роботу серцево-судинної системи. Значний заряд енергії, який

Заправки для салатів

від якості роботи нашої
«сірої речовини». Пектини, котрі містяться в ягоді, сприяють очищенню
організму від токсинів.
Чорниця в раціоні харчування також дозволяє
максимально відстрочити, а в ряді випадків і запобігти віковим порушенням пам’яті.
7. Полуниця
Містить велику кількість вітаміну С, фолієву
кислоту, а також багато
антиоксидантів. Органічна щавлева кислота, яка
входить до складу полуниці, також може бути
використана організмом
як джерело енергії. Разом з антиоксидантами
вона позитивно впливає
на кровопостачання, що,
в свою чергу, оптимізує
метаболічні процеси.
8. Волоські горіхи
Містять в своєму складі
жири омега-3. Волоські
горіхи багаті харчовою
клітковиною, а також білком, тому зарекомендували себе як ефективне
джерело енергії, що необхідно для роботи головного мозку. Оскільки ядра
горіхів містять, зокрема,
вітамін Е, він допомагає
судинам мозку залишатися еластичними, а також
перешкоджає їх кисневому голодуванню.
healthinfo.ua

Заправки на будь-який смак
Пікантна
Змішайте:
2 ст. л. винного оцту,
6 ст. л. оливкової олії,
1 ч. л. діжонської гірчиці,
сіль, перець.
Лимонна
Змішайте:
100 г рослинної олії,
сік 2 лимонів,
3-4 подрібнені зубчики часнику,
1 ст. л. гірчичного порошку.
З жовтком
Змішайте:
1 розтертий жовток,
3 ст. л. рослинної олії,
сік половинки лимона,
100 г сметани,
по 1 дрібці солі, перцю, цукру.
З кропом та часником
Змішайте:
1/2 склянки сметани,
1/2 склянки натурального йогурту,
1 ст. л. порізаного кропу,
3 подрібнені зубчики часнику,
червоний мелений перець,
сіль за смаком.
patelnya.com.ua

Риба в горщиках з овочами
Інгредієнти:
> судак – 1 шт.,
> картопля – 700 г,
> морква – 300 г,
> цибуля – 2 шт.,
> сметана (20% жирності) – 2/3 склянки,
> мінеральна вода – 100 мл,
> вершкове масло для смаження,
> сіль і чорний мелений перець за смаком.
Рівень складності: Легко
Цінова категорія: Доступно
Приготування:
Горщики залийте проточною водою і залиште на 20 хвилин. Воду злийте.
Рибу почистіть від кісток і поріжте на поздовжні смужки. Посоліть і поперчіть.
Цибулю поріжте півкільцями, моркву – соломкою, картоплю – прямокутниками.
Обсмажте цибулю і моркву на вершковому маслі, злегка посоливши.
Приготуйте соус, змішавши сметану, мінеральну воду і сіль.
У горщики першим шаром викладіть картоплю, потім – цибулю з морквою, третім
шаром – рибу. Залийте соусом.
Закрийте горщики кришечками і поставте в холодну духовку. Розігрійте духовку
до 170 °С і готуйте приблизно 1 годину.
patelnya.com.ua

Холодний чай зі спеціями
Інгредієнти:
> чай трав’яний – 4 ст. л.,
> гвоздика – 6 бутонів,
> кориця – дрібка,
> лимон – 1 шт.,
> мед за смаком.
Рівень складності: Легко
Приготування:
Закип’ятити 1,5 л води, покласти заварку, порізаний кружками лимон, гвоздику та
корицю. Підсолодити за смаком, накрити кришкою та залишити настоюватися. Добре остудити чай (можна у холодильнику), процідити, перелити в термос, кинути
туди кілька кубиків льоду.
patelnya.com.ua

Спортивні новини
Сергій Смелик став переможцем
у бігу на 200 метрів в останній день
командного Чемпіонату Європи
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Українець Віктор Вихрист став
чемпіоном Європи з боксу
У фіналі наш боксер переміг англійця Кларка

Україна завершила легкоатлетичне змагання
в топ-6 країн Європи

25 червня в Ліллі завершилася Суперліга командного Чемпіонату Європи.
Участь у ній брали 11 збірних, включаючи Україну.
За результатами турніру
дві збірні, які посіли останні місця, на наступному
Чемпіонаті будуть виступати в Першій лізі, в той
час як три найкращі команди Першої ліги перейдуть
до Суперліги.
В останній день змагань

єдине «золото» турніру
Україні приніс Сергій Смелик, який став переможцем
у бігу на 200 метрів.
Після впевненого виступу в першому колі в бігу
на 200 метрів, реактивного
заключного етапу в чоловічій естафеті 4 х 100 метрів
Сергій Смелик надзвичайно красиво переміг у
фіналі 200-метрівки і приніс Україні максимальну
кількість очок. При цьому

Сергій показав найкращий
результат нинішнього сезону (20,53 с).
Після двох днів змагань
збірна України з 123 очками посідала сьоме місце.
Однак в заключний день
зуміла піднятися ще на
сходинку і стати шостою
(236,50 очок). Перемогли
німці (321,50). Поляки виявилися другими (295), а в
заключному виді, чоловічій естафеті 4 х 400 метрів,
французи зуміли виграти
досить позицій у британців для того, щоб обійти їх
на один пункт в командному заліку і стати третіми
(270).
Збірні Білорусі та Голландії на наступному командному Чемпіонаті Європи
виступлять в Першій лізі.
Зате в Суперлігу перемістяться шведи, фіни і швейцарці.
www.segodnya.ua

ФФУ затвердила проект масштабної
реформи клубного футболу в Україні
Зміни торкнуться
не тільки професійних
клубів, але і аматорів

Виконком Федерації футболу України
(ФФУ) затвердив проект масштабної реформи українського клубного футболу.
Про це заявив президент організації Андрій Павелко.
Українська Прем’єр-ліга і Перша ліга
будуть об’єднані під егідою однієї організації, тоді як на базі Другої ліги та
аматорського Чемпіонату буде створена
нова напівпрофесійна ліга.
«Було вирішено реформувати професійний та аматорський футбол з сезону
2018/19. До 1 січня 2018 року робоча

група, складена з представників УПЛ,
ФФУ, ПФЛ і наших партнерів, розробить
усі регламентні документи та концепцію
всіх турнірів.
Аматорський Чемпіонат було запропоновано назвати напівпрофесійною Національною футбольною лігою. Тут ми
вводимо, так назвемо, змішану концепцію – аматорський Чемпіонат отримає
можливість укладати з футболістами
професійні контракти і залучати різних
гравців.
Також було вирішено об’єднати УПЛ і
Першу лігу в єдине ціле як організації, а
з Другої ліги зробити вищезгаданий аматорський Чемпіонат, який розділити на 4
зони. Це робиться для зручності та економії клубами коштів на переїздах. Для
команд це дуже велике навантаження в
логістиці», – цитує Павелка Sport Arena.
Варто відзначити, що в минулому сезоні в УПЛ брали участь 12 клубів, в Першій лізі – 18, у Другій – 17.
dt.ua

Україна / Прем’єр-ліга 2016-2017
Турнірна таблиця

Суперваговик
Віктор
Вихрист приніс Україні
третє «золото» Чемпіонату Європи в Харкові.
У фіналі в категорії 91+
кг Віктор переміг спаринг-партнера
Ентоні
Джошуа англійця Фрезера Кларка одноголосним
рішенням суддів – 5: 0.
З перших хвилин бою
Вихрист віддав Кларку
центр рингу, проте сам
непогано рухався і проводив комбінації на ближній і дальній дистанціях.
Кларк також небезпечно

відповідав, через що у
Вихриста почало кровоточити розсічення, яке він
отримав ще в чвертьфіналі.
У другому і третьому
раундах англієць через
втому став втрачати пильність, що дозволяло Вихристу проводити двійки
і перевіряти на міцність
щелепу Кларка. У підсумку судді без сумніву
віддали перемогу українському боксеру, який, до
слова, завдав Кларку першу в його кар’єрі поразку

на аматорському ринзі.
Таким чином, Вихрист
приніс третє «золото»
Україні на цьому Чемпіонаті Європи. Раніше
перемогу у вирішальних
боях також здобули Юрій
Шестак та Олександр
Хижняк. Загалом на домашньому
Чемпіонаті
Європи Україна одержала
шість медалей: до нагород вищої проби «срібло»
додав Микола Буценко, а
«бронзу» – Дмитро Замотаєв і Євген Барабанов.
www.segodnya.ua

Одесити - чемпіони Європи

З 7 по 12 червня команда ветеранів гандболу «Одеса»
приймала участь в Європейському чемпіонаті майстрів
гандболу який проходив в Португалії в місті Порту

В атаці Сергій Гриневецький
У категорії «Чоловіки +50» грали 11 команд - представники України, Португалії,
Польщі, Іспанії, Австрії, Угорщини, Італії.
У відбіркових іграх, які пройшли 8-9 червня, команда «Одеса» показала найкращий результат турніру.
Необхідно відзначити, що поїздка і участь в Європейському чемпіонаті майстрів
гандболу стали можливими завдяки Федерації гандболу Одеської області (голова
і діючий гравець команди «Одеса» Сергій Гриневецький).
Одесса - Порту - Одесса

У грі снукер почнуть проводити змішані
змагання заради Олімпійських ігор
Снукер може стати олімпійським видом спорту

КОМАНДА
1. Шахтар
2. Динамо
3. Зоря
4. Олімпік
5. Олександрія
6. Чорноморець
7. Ворскла
8. Сталь
9. Зірка
10. Карпати
11. Дніпро
12. Волинь

І
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

В
25
21
16
11
10
10
11
11
9
9
8
4

Н
5
4
6
11
10
8
9
8
7
9
13
4

П
2
7
10
10
12
14
12
13
16
14
11
24

З-П
О
66-24 80
69-33 67
45-31 54
33-44 44
41-43 40
25-37 38
32-32 42
27-31 41
29-43 34
35-41 30
31-37 22
14-51 10

Світова конфедерація більярдного спорту (WCBS) має
намір вперше провести змішані змагання зі снукеру в наступному місяці на Світових
іграх у Вроцлаві.
Подібне рішення було прийнято на тлі недавньої звістки
про внесення МОК до програ-

ми літніх Олімпійських ігор
– 2020 змішаних змагань з атлетики, плавання, настільного тенісу та тріатлону. Таким
чином, WCBS сподівається на
те, що снукер теж може стати
олімпійським видом спорту.
Чемпіонка світу серед жінок
Нгон Йіі і чемпіонка Євро-

пи Уенді Янс будуть в числі
16 гравців, які виступлять на
Всесвітніх іграх в Польщі в наступному місяці
Президент WCBS Джейсон
Фергюсон заявив: «Ми дуже
раді, що досягли цієї знакової угоди провести змішані
змагання зі снукеру вперше в
історії Всесвітніх ігор. Це рідкісний випадок, коли в спорті
чоловіки і жінки можуть грати
разом і змагатися на рівних. Більярдний спорт не є фізичним
або контактним, коли багато
що залежить від сили і статури.
При грі в снукер важливі техніка, наполегливі тренування,
дисципліна і точність – усе це
ключові цінності олімпійського спорту».
www.segodnya.ua
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Овнам не рекомендується витрачати запаси енергії на дрібниці. Вам доведеться
відмовитися від звички хапатися за все і
відразу, щоб зуміти пережити липень,
наповнений постійними дедлайнами,
клопотами і терміновими справами. Не
забувайте дбати про здоров’я.
Тельцям краще зайняти вичікувальну позицію і збирати сили, щоб зуміти
дуже швидко надолужити згаяний час,
коли зірки знову опиняться на вашому
боці. З грошима буде сутужно: на продукти харчування вистачить, а от про
оновлення гардеробу варто забути.
Оточивши себе позитивними і надійними
друзями, ви станете магнітом для удачі і
отримаєте кілька значних шансів на успіх.
Відчутні фінансові бонуси принесе лише
командна робота. Найбільше пощастить
Близнюкам, які не так давно затіяли новий стартап.
Намагаючись допомогти всім оточуючим,
Раки схильні забувати про членів сім’ї,
яким у липні буде дуже не вистачати уваги. У професійній сфері представники
даного знака зуміють проявити себе з найкращого боку, заслуживши повагу колег і
похвалу від керівництва.
Левам не варто покладатися на поради,
які дають чужі люди. У липні часто видаватиметься, що ви не можете прийняти
вірне рішення, так що не завадить прислухатися до авторитетів. Варто змінити
свою звичку діяти наскоком – вам допоможе лише планомірна праця.
У Дів з’явиться стільки бажань і цілей,
що їм не вистачатиме годин у добі, щоб
максимально їх реалізувати. Не варто
сподіватися, що ви зможете осягнути
неосяжне. Не звертайте уваги на чутки,
які поширюються за спиною. Приділіть
більше уваги дітям та рідним.
Терези повинні покладатися лише на
власні сили та інтуїтивні передчуття.
Цілком можливо, що вам навіть снитимуться віщі сни, так що намагайтеся
запам’ятовувати сновидіння. Розумний
компроміс з другою половинкою дозволить вам мати пару козирів на майбутнє.
Скорпіонам пора виховати в собі почуття відповідальності, якщо вони бажають
досягти професійного та особистісного
зростання. Природні таланти довго давали вам можливість працювати абияк і
все одно бути переможцем. Прислухайтесь до близьких та рідних.
Липень стане для Стрільців одним із найщасливіших місяців. Особливо пощастить
Стрільцям, які працюють у сфері продажів – красномовство, харизма і чарівність
допоможуть їм укласти чимало вигідних
угод. Усе це позитивно позначиться і на вашому матеріальному становищі.
У липні Козерогів найбільше турбуватимуть фінансові питання. Зірки не
прогнозують значних грошових надходжень, так що на вас очікує час, коли
потрібно буде дотримуватися режиму
тотальної економії. Проявляйте уважність в роботі.
Водолії, цілком можливо, що вам доведеться витрачати гроші на термінові
поїздки, оздоровчі заходи або потреби, пов’язані з дітьми. Тому в цьому
місяці варто буде взяти пару тижнів
відпустки. Обережно спілкуйтесь з родичами.
Риби зможуть проявити себе з творчого
боку. Місяць сприяє переїздам і тривалим
подорожам. Таким чином якщо ви давно
прагнули відвідати інші країни (або навіть
змінити місце проживання), то для цього
надійшов сприятливий час. Сімейним
представникам даного знаку буде нелегко.

К а л е й д о с ко п

СВЯТІ МІСЦЯ УКРАЇНИ

Архикатедральний собор Святого Юра у Львові
Греко-католицький архикатедральний собор Святого Юра
(площа Святого Юра, 5) – величний рококовий архітектурний
ансамбль XVIII століття (до нього входять собор, дзвіниця, митрополичі палати і капітульні будівлі), який домінує на високому
узгір’ї над Львовом, чудово поєднуючись із міським ландшафтом.
Вважається головною святинею греко-католиків.
Уперше на цій горі церкву з печерним монастирем збудував у
XIII столітті галицько-волинський князь Лев Данилович для свого дядька Василька, котрий вирішив відійти від справ світських і
присвятити своє життя служінню Богові.
Собор складається з бароккового собору (1745-1770) з дзвіницею, рококової з класицистичними портиками митрополичої палати (1761-1762), будинків капітули, тераси з двораменними сходами, ажурної огорожі довкола соборового подвір’я з двома брамами
в подвір’ї (1771) та мурів, які оточують капітульні будинки і владичий сад (1772).
Собор Св. Юра розташований серед зелені на горбовині та домінує над містом. За традицією собор збудовано на місці дерев’яної
церкви й оборонного монастиря, закладених біля 1280 року. Після
зруйнування обох цих споруд Казимиром III (1340) на тому місці
була зведена мурована триапсидна, чотиристовпна церква-базиліка візантійського типу, побудована у 1363-1437 рр. архітектором
Дорінґом за архімандритів Євтимія і Лаврентія (1738-1744). За
митрополита Атанасія Шептицького її розібрано й у 1744-1764 рр.
побудовано сучасний собор з комплексом будинків за проектом і
під доглядом (до 1759 року) архітектора Бернарда Меретина. Закінчено 1764 року архітектором і скульптором С. Фасінґером за
митрополита Лева Шептицького. Оздоблення і розмалювання інтер’єру тривало до 1780 року і далі.
С. Фабянський розписував інтер’єр собору (1876), М. Радивилівський виконав великі композиції – «Архиєрей» і «Поява апостолам», М. Смуглевич – завівтарну композицію «Проповідь Христа»
і «Христос-Пантократор» у бані. Скульптурні обрамування двох
вхідних воріт і оздоблення входів та численні ліхтарі належать М.
Філевичу. М. Осінчук 1942 року виконав загальну консервацію і
розмалювання стін та відчищення образів. При будові комплексу працювали різні митці в різних стилях: бароко, рококо, класицизм, проте вони зуміли досягти органічної синтези барокової
архітектури і скульптури, деталів химерної рококової орнаментики карнизів, балюстрад, аттиків, капітелів, скульптур, ваз, сходів,
портиків, підпорядковуючи всі складові елементи цілості згідно з
образотворчою культурою тогочасної Європи.
Пройшовши крізь браму, оздоблену алегоричними фігурами
Римської та Грецької церков, ви потрапляєте на велике подвір’я
храму. Зліва височіє головний фасад катедри з могутнім порталом. Аттик над порталом увінчаний скульптурною групою «Юрій
Змієборець». Це геніальний твір митця Іоанна Пінзеля, найкращий зразок львівської скульптури XVIII століття, що стоїть в одному ряді з шедеврами світової пластики.
Інтер’єр храму вражає багатством і різноманіттям іконопису. На
особливу увагу заслуговує діяльність видатного художника XVIII
століття Луки Долинського, котрий намалював ікони вівтаря з постатями пророків, які відзначаються шляхетністю образів, трактованих з позицій гуманізму. У кіоті лівого нефу обов’язково слід
оглянути цінну реліквію – ікону Теребовлянської Матері Божої
XVII століття. 1663 року з очей Богородиці 40 днів текли сльози,
як попередження про турецьку облогу міста. Вдруге ікона заплакала 1704 року, коли шведський король Карл XII загарбав Львів.
До наших днів ікону покриває срібна риза, справлена ігуменом

теребовлянського монастиря.
У підземній частині собору – крипті – знаходяться саркофаги
найвизначнішого діяча Української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького та інших ієрархів.
Навпроти собору стоїть палац митрополитів, споруджений архітектором Фесінґером у XVIII столітті в стилі рококо з деякими
вкрапленнями класицизму. Апартаменти палацу мають багате
оздоблення. З іншого боку храму височіє дзвіниця, на якій висить
найдавніший дзвін у всій Україні. Напис на ньому датований 1341
роком і свідчить про військові лихоліття давніх часів. Зі східної
тераси подвір’я храму відкривається величний вигляд на місто.
Собор Святого Юра символізує святиню, яка на українській землі стала мостом єднання великих надбань християнської культури
та духовності двох гілок: візантійського Сходу і латинського Заходу.
Після ув’язнення греко-католицької ієрархії з митрополитом Йосифом Сліпим на чолі та незаконного «Собору Української греко-католицької церкви 8-10 березня 1946 року» собор передано
православній архієпархії в юрисдикції Московського патріархату.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета академиков. 10. Надоедливый человек
прямо как ... в горле. 11. Родословное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. Резиденция
Зевса. 15. Игумен с французской пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха. 17.
Жизнь или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство натуры. 26. Кривая дорожка в
спорте. 27. Медведь, котрого мучает бессонница. 28. «Финансист» среди коллекционеров. 31. Зажигатель эстрадных звезд. 32. Грубые словечки как непременный атрибут
скандала. 33. Выбросить жалко, а оставлять не к чему. 37. Мешалка, помогающая на
кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 42. Российский
писатель, надававший уйму ненужных советов. 45. Плод пустыннго воображения. 47.
Большое поголовье высших приматов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51. Древнерусский митинг. 52. Кайф, пойманный
во время еды.
По вертикали:
1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия верности в паспорте. 4. Разумное травоядное. 5. Газ, двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония.
7. Самое «мумифицированное» государство на Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9.
Глубокая трещина земли. 14. То, что снится голодной курице. 15. Автомобиль, прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 19.
Конверсия мечей на орало. 20. Кастрат по долгу службы. 21. И.о. мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25. Вторая древнейшая профессия. 29. Тело
самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч,
друг моряка. 35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39.
Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, чьи вы?». 41. Сигаретная
тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уныние английского джентльмена. 46. «Изюмительная» булочка.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31.
Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак. По вертикали: 1. Колли. 2. Штамп.
4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31.
Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.
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