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В історію аварії на Чорнобиль-
ській АЕС потрібно закласти науко-
во-просвітницький зміст, щоб моти-
вувати людство зробити все заради 
зміцнення надійності та безпеки й 
уникнення подібних катастроф у 
майбутньому. Про це заявив Пре-
зидент України Володимир Зелен-
ський у своєму виступі з нагоди 
35-х роковин Чорнобильської ката-
строфи.

«35 років тому сталася трагедія, 
що увійшла до числа найбільших 
техногенних, екологічних і гумані-
тарних катастроф сучасності. Вибух 
на ЧАЕС та його наслідки – змінили 
й перевернули світ. Вони показали 
людству, що є лиха, які можуть тор-
катись кожного окремо й водночас 
усіх разом», – сказав Глава держави 
під час виступу на ЧАЕС у Київ-
ській області.

Володимир Зеленський заува-
жив, що для когось Чорнобиль – це 
жахливі спогади від побаченого на 
власні очі, для когось – сором і на-
магання приховати правду, а для ко-
гось – мужність і подвиг під час по-
долання наслідків аварії. А для всіх 
Чорнобиль – це страшний спільний 
урок і страшна спільна трагедія.

«Тоді радіоактивна хмара накрила 
територію нашої країни – України, 
територію Білорусі, Росії, Швеції, 
Норвегії, Фінляндії, багатьох єв-
ропейських країн: Німеччини, Ав-
стрії, Греції, Румунії, країн Балтії. 

У ліквідації наслідків аварії взяло 
участь понад 600 тисяч людей. Ці-
ною власного життя та здоров’я 
вони не тільки подолали лихо, але 
й дали змогу людству уникнути ще 
більш катастрофічного розвитку по-
дій», – зазначив Президент і додав, 
що слід зберегти пам’ять про кож-
ного з них.

За словами Глави держави, нині 
вже багато вивчено, написано й зня-
то про Чорнобильську катастрофу. 
Чорнобиль сьогодні – це спільні 
виклики та спільні дії задля майбут-
нього й безпеки планети.

«Наша мета сьогодні – трансфор-
мувати територію відчуження – так 
кажуть про Чорнобиль – у терито-
рію відродження. Закласти в істо-
рію Чорнобиля науково-просвіт-
ницький зміст, мотивувати людство, 
мотивувати світ розвивати все це 
у позитивному контексті. І, звісно, 
наше завдання – зробити все зара-
ди зміцнення надійності, безпеки, 
уникнення й неповторення подіб-
них катастроф у майбутньому», – 
сказав Президент.

Володимир Зеленський додав, що 
на цьому шляху Україна – не одна, 
адже має широку підтримку парт-
нерів. Доказом цього є реалізація 
спільного проекту – сховища для 
відпрацьованого ядерного палива 
для посилення безпеки в Чорно-
бильській зоні.
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Ситуація, в якій опинилася Україна і ці-
лий світ у зв’язку з пандемією, внесла знач-
ні корективи і в повсякденне життя людей, 
і в роботу органів влади. Ці зміни відчула 
й Державна міграційна служба. З одного 
боку, кількість українців та іноземців, які 
перетинають кордон, суттєво зменшилася 
через обмеження. А отже знизився попит 
на оформлення відповідних документів. З 
іншого – потреби громадян не обмежують-
ся лише поїздками за кордон. Міграційна 
служба продовжувала надавати адміністра-
тивні послуги та здійснювати інші повно-
важення, не зупиняючись ані на день. 

Чи змінилися пріоритети ДМС у зв’язку 
з карантином? Як організовано комуніка-
цію з громадянами і співробітниками? Які 
цифрові сервіси вже запроваджено та на які 
варто очікувати найближчим часом? Про ці 
та інші напрями роботи розповів Голова 
Державної міграційної служби Максим 
Соколюк у розмові з головним редактором 
газети «Міграція» Іваном Супруновським.  

– Максиме Юрійовичу, минув рік із почат-
ку пандемії COVID-19, яка відчутно позна-
чилася і на діяльності органів державної 
влади, і на наданні послуг громадянам. Як 
міграційна служба справляється з такими 
викликами? Чи мала вона змогу вдоскона-
лити свою діяльність у цих умовах?

– Справді,  вже понад рік світ фактич-
но живе у парадигмі нової реальності. І 
Україна, на жаль, не виняток. Безпреце-
дентні заходи безпеки, запроваджені через 
COVID-19,  змінили багато усталених і 
звичних  речей у нашому житті.  Обмежен-
ня в соціальних контактах, транспортному 
сполученні, організації  навчання та відпо-
чинку відчула кожна українська родина. 

Специфіка роботи ДМС, – насамперед її 
клієнтоорієнтованість та постійні контакти 
з людьми, – зобов’язувала нас адаптуватися 
до нових реалій у найкоротші терміни. І те-
пер з усією відповідальністю можна сказа-
ти: цей своєрідний stresstesting міграційна 
служба пройшла гідно. 

Впродовж усього карантину  ми вико-
нували і виконуємо свої повноваження у 
повному обсязі: надаємо адміністративні 
послуги, оформлюємо паспортні докумен-
ти, працюємо над удосконаленням законо-
давства, протидіємо нелегальній міграції. 
Підрозділи Державної міграційної служби 
продовжують працювати також в облас-
тях, віднесених до «червоної» карантинної 
зони. Але в кожному випадку – із суворим 
дотриманням рекомендацій МОЗ як наши-
ми працівниками, так і відвідувачами. Про 
вимушені зміни в роботі підрозділів через 
захворюваність співробітників (таке,  на 
жаль, теж трапляється), ми завжди опера-
тивно інформуємо через офіційний сайт 

ДМС та у соціальній мережі Facebook.
Хотілося би подякувати всім українцям 

та іноземним громадянам, які з розумінням 
поставилися до нашого заклику звертати-
ся до Державної міграційної служби лише 
в разі крайньої необхідності. Адже уник-
нення зайвих соціальних контактів – це не 
тільки питання особистої та громадянської 
відповідальності, але й один із критичних 
факторів нерозповсюдження смертоносно-
го вірусу. Ми наголошуємо на цьому всіма 
доступними способами: через офіційний 
вебсайт ДМС, регіональні засоби масової 
інформації,  соціальні мережі та під час те-
лефонного спілкування.

Початок, продовж. на стор 10

26 квітня 2021 року – 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи
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У Державній міграційній службі України

У форматі відеоконференції відбулося 
перше засідання Українсько-канадської 
робочої групи з мобільності, яку було 
створено в січні 2021 року.

Засідання відкривали міністр вну-
трішніх справ України Арсен Аваков, 
Міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба та Міністр імміграції, 
біженців та громадянства Канади Марко 
Мендічіно.

Під час виступу міністр внутрішніх 
справ України Арсен Аваков зазначив, 
що Українсько-канадська робоча група 
з мобільності є дієвим інструментом 

комунікації між компетентними орга-
нами обох держав та активізації двосто-
роннього діалогу з покращення мобіль-
ності.

«Інституцією, яка впроваджує у прак-
тичну площину найкращий світовий 
досвід забезпечення безпеки, оформ-
лення та видачі паспортних документів, 
здійснення контролю в питаннях грома-
дянства та міграції – в тому числі і про-
тидії нелегальній міграції – є Державна 
міграційна служба. МВС докладатиме 
максимум зусиль для якомога швид-
шого досягнення прогресу у вирішенні 
питання порядку денного», – зокрема 
заявив Арсен Аваков.

Голова ДМС України Максим Соколюк, 

який також взяв участь у онлайн-заході, 
поінформував учасників про іммігра-
ційну політику України, вимоги законо-
давства до іноземців та основні органи, 
які здійснюють управління міграцією в 
Україні.

Крім того, сторони заслухали інформа-
цію про імміграційний досвід Канади, 
обговорили питання мобільності укра-
їнської та канадської молоді, основні ас-
пекти візової політики Канади, а також 
шляхи подальшої співпраці, в тому чис-
лі – у міграційній сфері.
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Представники ДМС на чолі з першим заступником Голови ДМС Ната-
лією Науменко взяли участь у заключному засіданні Керівного комітету 
проекту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні», який 
фінансується ЄС та реалізується Міжнародною організацією з міграції в 
особі Представництва МОМ в Україні.

Головною метою проекту є приведення перебігу управління міграційни-
ми процесами та роботи з шукачами притулку в Україні у відповідність до 
європейських та міжнародних стандартів і кращих практик, зокрема шля-
хом посилення інституційної та технічної спроможності органів, задіяних 
в управлінні міграційними процесами.

Під час заходу сторони обговорили прогрес у реалізації усіх компонентів 
проекту, проаналізували отриманий досвід, відзначили вплив проекту на 
технічні та інституційні можливості бенефіціарів та формування тісних 
зв’язків між усіма учасниками проекту.

Проект IMMIS сприяв удосконаленню державної політики та норматив-
но-правової бази ДМС, зміцненню технічно-інституційного потенціалу та 
підвищенню ефективності роботи ДМС.

Європейська сторона поінформувала учасників заходу про початок робо-
ти над новим проектом, старт реалізації якого заплановано на наступний 
рік.

Сторони високо оцінили результати реалізації проекту та підтвердили 
важливість подальшого співробітництва в рамках нових проектів міжна-
родної технічної допомоги.
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Друзі, ви добре обізнані, що у зви-
чайному режимі термін оформлення 
ID-картки та закордонного паспор-
та (ЗП) складає 20 робочих днів, а в 
терміновому – 10 та 7 робочих днів, 
відповідно. Наразі затримок із виго-
товленням біометричних докумен-
тів немає, тому абсолютна більшість 
паспортів оформляється вчасно.

Однак іноді оформлення займає 
більше часу, і на паспорт доводиться 
чекати довше. Чому так відбувається 
– пояснюємо у своєрідному «вірту-
альному діалозі», питання для якого 
підказали ваші дописи та коментарі. 

Коли можуть продовжити тер-
мін оформлення паспорта?

У більшості випадків це пов’язано з 
оформленням біометричного паспор-
та (ID-картки або ЗП) на підставі 

паспорта-книжечки, виданого до 
2014 року на тимчасово окупованій 
території Донецької та Луганської 
областей, в АР Крим і Севастополі. 
Ідентифікація особи, яка подала та-
кий паспорт, проводиться за додат-
ковими перевірками у передбаченому 
законодавством порядку.

Ідентифікацію проходять тільки 
особи, які отримали паспорт на 
тимчасово окупованій території?

Ні, це не так. Ідентифікація особи – 
у жодному разі не якась особлива чи 
«дискримінаційна» процедура. Так 
називається перевірка, яка підтвер-
джує видачу паспорта громадянина 
України саме тій особі, яка його по-
дає. Загалом процедура ідентифікації 
є обов’язковою для всіх українських 
громадян, які звертаються для оформ-

лення паспортного документа. Більш 
того, за діючими міжнародними пра-
вилами, документування паспортом 
неідентифікованої особи є просто не-
можливим. Водночас тривалість про-
цедури може бути різною – залежно 
від наявної інформації про особу в 
ЄДДР*, відомчих картотеках та ар-
хівах ДМС.

У чому особливість ідентифікації 
за паспортом, виданим на тимча-
сово окупованій території? 

На тимчасово окупованій тери-
торії України підрозділи ДМС не 
здійснюють своїх повноважень, а 
відомчі паперові картотеки та архі-
ви цих підрозділів втрачено. Саме 
тому міграційна служба проводить 
додаткові перевірки за запитами до 
інших джерел: державних реєстрів, 
доступних інформаційних баз да-
них, у тому числі – інших відомств, 
установ та організацій. 

Як довго тривають перевірки?
Для направлення запитів та опра-

цювання відповідей на них зако-
нодавством передбачено термін до 
двох місяців.

Чи можна скоротити цей тер-
мін?

Міграційна служба робить усе мож-
ливе, аби завершити необхідні пере-
вірки у найкоротші строки. Значною 
мірою це залежить від додаткових 
документів, які надаються заявни-
ком і містять, зокрема, його фото. 
Важливо, що ДМС приймає до роз-
гляду практично всі документи, які 
можуть підтвердити особу заявника, 
а також бере до уваги іншу повідом-
лену ним інформацію.

Маю оформлену ID-картку, але 

перевірки тривали майже два мі-
сяці. Якщо замовлю закордонний 
паспорт – знову стільки ж чека-
ти?

Ні. Якщо громадянин України от-
римав хоча б один біометричний 
паспорт, це значить, що його персо-
нальні дані внесено до ЄДДР, а за та-
кою інформацією особу ідентифіку-
вати доволі просто. Тому додаткові 
перевірки у цьому випадку не про-
водяться.

Я лише хочу вклеїти фото у 45 
років, а мені кажуть, що потрібні 
перевірки. Чому так?

Справді, законодавством це перед-
бачено. Треба розуміти, що вклею-
вання фото – зовсім не формальна 
процедура. По суті, це оформлення 
нового документа. Тому обов’язко-
во перевіряється особа заявника та 
його належність до громадянства 
України – так само, як при оформ-
ленні першого біометричного доку-
мента (ID-картки або ЗП).

Чи є інші підстави для додатко-
вих перевірок?

Так, є. Наприклад, якщо особа 
досягла 18 років і звертається для 
оформлення паспорта вперше. У 
цьому випадку міграційна служ-
ба зобов’язана провести процедуру 
встановлення особи – такий порядок 
передбачено законодавством, і це за-
ймає певний час. Інші випадки також 
зустрічаються, але працівники ДМС 
про них попереджають і пояснюють, 
з яких підстав паспорт може оформ-
люватися довше, ніж звичайно.

Бережіть себе і залишайтесь здоро-
вими! 

Facebook-сторінка ДМСУ

Голова ДМС взяв участь у роботі установчого засідання 
Українсько-канадської робочої групи з мобільності

Представники ДМС взяли участь в заключному 
засіданні Керівного комітету проекту «Підтримка 

управління міграцією та притулком в Україні»

Термін оформлення паспорта: що важливо знати?
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У Державній міграційній службі України

Про це свідчать оприлюднені 13 квітня 2021 
року дані оновленого Індексу паспортів від 
компанії Henley&Partners, який відображає 
зміни в безвізовому режимі країн світу. Нара-
зі український паспорт займає у The Henley 
Passport Index 35-те місце із 110.

На сьогодні паспорт для виїзду за кордон 

дозволяє громадянам України відвідувати 
без візи або з візою після прибуття 136 країн 
світу. Зокрема, з січня по березень 2021 року 
Україна уклала безвізові угоди з кількома ос-
трівними державами та територіями регіону 
Карибського моря – Арубою, Кюрасао, Гре-
надою, Сен-Мартеном та Карибськими Ні-
дерландами.

Індекс паспортів Henley&Partners щоквар-
тально аналізує візові правила 227 країн і те-
риторій світу, ранжуючи їх за кількістю країн 
безвізового в’їзду. Рейтинг укладається понад 
10 років у співпраці з Міжнародною асоціаці-
єю повітряного транспорту (International Air 
Transport Association, IATA), яка підтримує 
найбільшу у світі базу туристичної інформа-
ції.

Позиція країни в рейтингу визначається 
кількістю країн, у які її громадяни можуть 
прибувати без попереднього оформлення віз 
(без візи або з візою після прибуття). Паспор-
ти усіх розглянутих країн є біометричними 
(відповідно до специфікацій, встановлених 
стандартом Міжнародної організації цивіль-
ної авіації, ІКАО 9303).

dmsu.gov.ua

За допомогою нового електронного 
сервісу громадяни можуть повідоми-
ти міграційну службу про будь-які 
факти порушення міграційного зако-
нодавства іноземцями та особами без 
громадянства.

Такі повідомлення можна залишити 

на офіційному вебсайті ДМС, покро-
ково заповнивши спеціальну форму. 
Інформацію можна надати анонімно 
або ж зазначивши свої персональні 
дані.

Державна міграційна служба, в 
свою чергу, здійснюватиме перевірку 
вказаних фактів. У разі їх виявлення 
осіб, які перебувають на території 
України незаконно, буде притягнено 
до відповідальності. Водночас гро-
мадян, які повідомили про ймовірне 
правопорушення, буде поінформова-
но про заходи, вжиті ДМС.

Нагадуємо, що е-сервіси ДМС до-
помагають швидко отримати необ-
хідну інформацію та гарантують про-
зоре отримання послуг з оформлення 
документів. Загалом протягом 2020 
року сервісами міграційної служби 
громадяни скористалися 22,4 міль-
йонів разів, з початку 2021 року – 6,5 
мільйонів разів.

dmsu.gov.ua

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

                   

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

Заступника Голови ДМСУ
Сергія Миколайовича

Донського

Начальника УДМСУ в
Рівненській області

Лілію Аркадіївну
Драпчинську

Заступника Державного
 секретаря КМУ,

члена Колегії ДМСУ
Сергія Стаховича

Дехтяренка

Український закордонний паспорт піднявся у рейтингу 
паспортів світу на шість позицій

Новий е-сервіс ДМС: відтепер про факти 
ймовірного порушення міграційного законодавства 

можна повідомити онлайн

З 1 квітня 2021 року інформацію 
про реєстрацію місця проживан-
ня громадян міграційна служба 
отримує від органів реєстрації 
виключно в електронному ви-
гляді. Ці відомості надходять до 
Відомчої інформаційної системи 
ДМС (ВІС ДМС) з подальшою їх 
передачею до Єдиного державно-
го демографічного реєстру (далі 
– ЄДДР).

Така новація стала можливою 
завдяки реалізації положень по-
станови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23.12.2020 р. № 1362.

Для виконання цього проекту 
міграційна служба здійснила низ-
ку важливих заходів, у тому чис-
лі:

• розроблено та впроваджено 
нове програмне забезпечення та 
налагоджено електронну взаємо-
дію між органами реєстрації та 
ДМС;

• забезпечено доступ територі-
альних громад до модернізова-
ного вебпорталу «Реєстр терито-
ріальних громад» на офіційному 
вебсайті ДМС;

• розроблено програмне забез-
печення для автоматизації роботи 
відділів обліку та моніторингу 
інформації про реєстрацію місця 
проживання ДМС;

• створено та успішно запущено 
електронний адресний реєстр для 
інформаційних систем ДМС і те-
риторіальних громад України;

• з працівниками органів ре-
єстрації проведено необхідну 
роз’яснювальну та підготовчу 
роботу щодо ведення реєстрів те-
риторіальних громад в електро-
нному вигляді та електронного 
обміну інформацією.

Як наслідок, на публічному 

вебпорталі ДМС «Реєстр тери-
торіальних громад» забезпечено 
реєстрацію 1403 органів реєстра-
ції (97% від загальної кількості). 
Це дозволить таким органам реє-
страції не лише передавати в ре-
жимі онлайн до ВІС ДМС акту-
альну та повну інформацію про 
реєстрацію місця проживання 
фізичних осіб, а й вирішити про-
блему накопичення неякісних да-
них і їх дублювання.

Наразі до ВІС ДМС вже пере-
дано інформацію про реєстрацію 
місця проживання майже 5,5 млн 
осіб з реєстрів територіальних 
громад міст Києва, Харкова, Кри-
вого Рогу, Вінниці, Маріуполя та 
Луцька. Крім того, на вебпортал 
ДМС «Реєстр територіальних 
громад» внесено інформацію про 
16 млн громадян.

Планується, що вже невдовзі за-
реєструвати або змінити місце ре-
єстрації буде можливо повністю 
онлайн на порталі або у засто-
сунку «Дія». Щоб скористатися 
онлайн-послугою, буде необхідно 
зареєструватися чи авторизувати-
ся, заповнити заяву та підписати 
її КЕП. Загалом процес отриман-
ня послуги на порталі займатиме 
5 хвилин.

Спочатку послуга буде доступна 
для українців, які мають ID-карт-
ку, а після прийняття відповід-
ного закону – і для власників 
паспорта-книжечки. Відтак акту-
альна інформація з реєстру щодо 
місця реєстрації буде відобража-
тися в електронному вигляді, а 
отже – зникне необхідність ко-
ристуватися паперовою довідкою 
про реєстрацію місця проживан-
ня.

dmsu.gov.ua

Епідемічна ситуація в Україні внаслідок 
COVID-19 залишається дуже напруженою 
– у «червоній» зоні наразі перебувають 10 
областей та місто Київ. Крім того, у столиці 
з 5 по 16 квітня запроваджуються додатко-
ві заходи безпеки – зокрема, користуватися 
громадським транспортом можна буде лише 
за спеціальними перепустками. Таке рішен-
ня спрямоване на максимальне обмеження 
соціальних контактів та запобігання таким 
чином поширенню COVID-19.

Відтак, з метою дотримання протиепіде-
мічних правил та враховуючи суттєве заго-
стрення епідемічної небезпеки, міграційна 
служба просить громадян України, інозем-
ців та осіб без громадянства максимально 
обмежити відвідування підрозділів ДМС без 
нагальної потреби!

Нагадуємо:
• якщо ваш паспортний документ вже го-

товий до видачі, не обов’язково звертатися 
до органів ДМС для його отримання під час 
карантину – він зберігатиметься у підрозді-
лах ДМС і ви зможете отримати його після 
завершення карантину;

• якщо послуга ДМС уже попередньо 
оплачена, то цією квитанцією можна ско-
ристатися після закінчення карантину – для 
відповідної послуги у тому ж підрозділі мі-
граційної служби.

Натомість просимо звертатися до ДМС 
дистанційно:

• за допомогою сервісу ДМС «Приймаль-
ня електронних звернень громадян» – (офі-
ційну відповідь обов’язково буде надано у 
строки, передбачені Законом України «Про 
звернення громадян»);

• звернувшись у коментарях під дописами 
на офіційній Facebook-сторінці ДМС Украї-
ни;

• зателефонувавши до апарату ДМС за но-
мерами (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 або 
на «гарячі лінії» обласних управлінь ДМС 
– усі актуальні контакти вказано на офіцій-
ному вебсайті.

Просимо з розумінням поставитися до 
таких обмежувальних заходів задля вашої 
особистої безпеки, безпеки ваших рідних та 
наших працівників!

Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій 
МОЗ України щодо нерозповсюдження 
COVID-19.

Міцного здоров’я усім нам!
dmsu.gov.ua

Міграційна служба просить громадян України, іноземців та 
осіб без громадянства максимально обмежити відвідування 

підрозділів ДМС без нагальної потреби
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Керівники структурних 
та територіальних підроз-
ділів Управління ДМС 
України в Черкаській об-
ласті у дистанційному 
режимі ґрунтовно обгово-
рили напрацювання за І 
квартал поточного року.

Зупинилися на досяг-
неннях та недоліках з ос-
новних напрямів роботи 
міграційної служби Чер-
каської області: паспорт-
ної роботи, роботи з іно-
земцями та особами без 
громадянства та протидії 
нелегальній міграції, ре-
адмісії та видворення.  

Предметно розглянули 
результати аналізу недо-
ліків, допущених уповно-
важеними особами Управ-
ління при формуванні 
заяв-анкет про оформлен-
ня біометричних докумен-
тів, типові недоліки під 
час створення внутрішніх 
та вихідних документів 
в СЕД «Мегаполіс», ре-
зультати навчання для 
підвищення рівня про-
фесійної компетентності, 
дотримання антикоруп-
ційного законодавства та 
транспортної дисципліни, 
стан розвитку інформати-
зації та проведення інфор-
маційно-роз’яснювальної 
роботи з питань діяльно-
сті міграційної служби.

Очільник Управління 
Іван Шапран зазначив, що 
пандемія коронавірусу, 
яка охопила світ, докорін-
но змінила життя українців. 

Зміни торкнулися всіх сфер 
життєдіяльності грома-
дян, зокрема й звернень за 
отриманням адміністра-
тивних послуг, які надає 
ДМС. 

Для прикладу: за три 
місяці 2021 року на Чер-
кащині оформлено 9 052 
ID-картки, що на 4,4% 
менше, порівняно з ана-
логічним періодом мину-
лого року. Оформлення 
паспортів громадян Укра-
їни для виїзду за кордон у 
поточному році знизилося 
на 46% і становить 8 569 
документів. Через каран-
тинні заходи черкащани 
дедалі частіше отримують 
консультації дистанційно, 
відкладають оформлення 
документів на кращі часи 
або ж ретельно планують 
відвідування підрозділу, 
користуючись електро-
нною чергою.

Протягом першого квар-
талу на Черкащині було 
виявлено 16 нелегальних 
мігрантів, з яких щодо 13 

осіб прийнято рішення 
про примусове повернен-
ня до країн походження, 
двох іноземців примусово 
видворили та ще одного – 
супроводили до ПТПІ. За-
боронили в’їзд на терито-
рію України 18 іноземцям. 
Загалом до адміністратив-
ної відповідальності за 
порушення міграційного 
законодавства протягом 
трьох місяців притягнуто 
43 особи.

Наостанок резюмували, 
що жодні чинники не по-
винні впливати на якість 
надання адміністративних 
послуг. Для позитивної 
динаміки у роботі Управ-
ління необхідно посилити 
контроль за дотриманням 
працівниками вимог зако-
нодавства під час надання 
адмінпослуг, аби попе-
редити та не допустити 
будь-яких порушень і не-
доліків у подальшому.

Управління ДМС
 у Черкаській області

На жаль, проблема звернень громадян 
України, іноземців та осіб без громадян-
ства до посередницьких фірм-шахраїв 
з метою отримання адміністративних 
послуг існує і сьогодні. Особи, які звер-
таються до «сумнівних» фірм-посеред-
ників, не тільки втрачають свої кошти, 
але й залишаються без адміністративної 
послуги.

Шахраї зазвичай позиціонують себе як 
юридичні бюро, консалтингові компанії 
або туристичні агенції, що пропонують 
не тільки спланувати вашу майбутню 
подорож, а й оформити незаконним шля-
хом необхідні документи нібито в стислі 
терміни та за «демократичною ціною». 
На вебсайтах таких фірм зазначається, 
що оформлення документів «за їхньою 
допомогою» займає набагато менше 
часу, а пакет необхідних документів, 
який треба зібрати для отримання певної 
послуги, є меншим.

Що стосується цінової політики, то 
шахраї пропонують оформити паспорт 
громадянина України у формі ID-картки 
по досягненню 14-річного віку (вперше) 

за 20 робочих днів приблизно за 1,5 тис. 
гривень, у той час, як Державна мігра-
ційна служба, відповідно до законодав-
ства України, оформляє даний документ 
безоплатно.

Крім того, фірми-шахраї пропонують 
вклеїти фотографію до паспорта грома-
дянина України при досягненні 25- та 
45-річного віку «за пів дня» та за гро-
шову винагороду, у той час, як термін 
розгляду даної заяви відповідно до зако-
нодавства України складає п’ять днів, а 
послуга надається безоплатно.

У зв’язку з цим ми закликаємо зверта-
тися за отриманням адміністративних 
послуг виключно до наших  територі-
альних підрозділів, а не до шахраїв, які 
незаконно пропонують надання держав-
них послуг, що входить до компетенції 
ДМС України. Надання всіх необхідних 
послуг здійснюється міграційною служ-
бою відповідно до затверджених дер-
жавною тарифів і в передбачені законом 
терміни.

ГУ ДМС
 у Харківській області

Працівники Глибоцького РВ УДМС зу-
стрілися зі співробітниками Глибоцького 

відділення поліції Чернівецького управ-
ління поліції ГУ НП у Чернівецькій 
області, щоб узгодити спільні дії щодо 
виявлення іноземців та осіб для без гро-
мадянства, які незаконно перебувають 
на території України. Міграційники та 
правоохоронці домовилися про рейди 
місцями ймовірного перебування невре-
гульованих мігрантів на території райо-
ну та оперативний обмін інформацією.

Управління ДМС 
у Чернівецькій області

У Роздільнянському районному відді-
лі ГУ ДМС України в Одеській області  

під керівництвом Ольги Шевченко  від-
булась робоча зустріч із помічником на-
чальника відділу прикордонної служби 
«Степанівка» (з адміністративно-ю-
рисдикційної діяльності) старшим 
лейтенантом Наталією Сафтюк-Пань-
ко.

Учасники зустрічі проаналізували  
попередні результати спільної діяль-
ності та обговорили ряд питань щодо 
проведення профілактичних заходів 
з нагляду та контролю за виконанням 
законодавства в міграційній сфері під 
час пандемії.

ГУ ДМС 
в Одеській області

Начальник Управління ДМС України в Тернопільській області Ярослав Давибі-
да та начальник Збаразького підрозділу міграційної служби Олександра Лабінська  
взяли участь в урочистій церемонії відкриття нового відділу Центру надання адміні-
стративних послуг новоствореної Збаразької міської територіальної громади.

Відтак відкриття сучасного ЦНАПу дасть можливість жителям громади безпере-
шкодно, без черг, заощаджуючи час, швидко та якісно отримувати адміністративні 
послуги.

У своїй промові Ярослав Давибіда зазначив: «Вкотре переконуємося в тому, що 
правильно побудована стратегія взаємодії міграційної служби з органами місцевого 
самоврядування і надалі буде запорукою успішної роботи».

Міграційна служба області вітає мешканців громади з такою подією та бажає коле-
гам успіхів у наданні адміністративних послуг!

Управління ДМС у Тернопільській області

Підрозділи Центрального міжрегіо-
нального управління ДМС у м. Києві та 
Київській області працюють у штатному 
режимі та надають послуги з оформ-
лення та видачі документів. При цьому 
просимо громадян України та іноземців 
тимчасово утриматися від відвідування 
підрозділів ДМС без нагальної потреби.

Епідемічна ситуація в Україні продов-
жує лишатися напруженою. Київ наразі 
перебуває у «червоній» карантинній зоні, 
більше того: з 5 по 16 квітня в столиці 
запроваджено додаткові заходи безпеки, 
спрямовані на максимальне обмеження 
соціальних контактів і запобігання по-
ширенню COVID-19.

При цьому режим роботи підрозділів 
міграційної служби Києва та області не 
змінився. У разі необхідності оформити 
чи отримати документи заявники послуг 
можуть у звичайному порядку згідно з 
графіком роботи структурних підрозді-
лів ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській 
області. З графіком роботи підрозділів 
можна ознайомитися на вебсайті ДМС 
України за посиланням: https://dmsu.gov.

ua/cmu/pidrozdily.html.
Однак, враховуючи суттєве загострен-

ня епідемічної небезпеки, без нагальної 
потреби звертатися до міграційної служ-
би не варто. Звертаємо вашу увагу на на-
ступне:

• Якщо документ вже готовий до видачі 
– його можна отримати після скасування 
карантинних обмежень.

• Якщо послуга ДМС уже попередньо 
оплачена – цією квитанцією можна ско-
ристатися після закінчення карантину 
для одержання відповідної послуги у 
тому ж підрозділі міграційної служби.

• У період дії карантину документи, які 
не були отримані заявниками, знищенню 
не підлягають.

Разом із тим повідомляємо, що ми за-
лишаємося на зв’язку дистанційно, від-
так отримати консультації чи необхідні 
роз’яснення ви можете наступними спо-
собами:

• за телефоном «Гарячої лінії» – 
(044)550-23-88;

• надіславши звернення на електронну 
скриньку: kyiv@dmsu.gov.ua;

• написавши в особисті повідомлення 
на офіційній сторінці ЦМУ у соціальній 
мережі Facebook.

Якщо причина звернення невідкладна 
і потребує обов’язкового відвідування 
підрозділу ДМС, просимо не забувати 
про рекомендації МОЗ України щодо 
зменшення поширення коронавірусної 
інфекції, а саме: користуватися захисни-
ми масками, антисептичними засобами 
та дотримуватись безпечної дистанції.

Центральне міжрегіональне 
управління ДМС у м. Києві

 та Київській області

У Черкасах узагальнили результати роботи за 
перший квартал 2021 року

Відкриття ЦНАПу новоствореної Збаразької ОТГ

Міграційна служба продовжує надавати послуги киянам

ГУ ДМС України в Харківській області закликає 
громадян не звертатись до шахраїв, які пропонують свої 

послуги з оформлення документів

На Глибочині домовилися по подальшу співпрацю з 
метою протидії неврегульованій міграції

Робоча зустріч міграційників та прикордонників 
Роздільнянського району
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У територіальних міграційних службах України

Керівник Управління ДМС Анатолій 
Федорчук разом з групою працівників 
пройшов вакцинацію в Державній уста-
нові «Територіального медичного об’єд-
нання МВС України по Житомирській 
області».

Перед отриманням першої дози вакци-
ни підписано письмову згоду,  вимірено 
температуру тіла, проведено огляд ліка-
рем-терапевтом, а також здійснено реє-
страцію вакцинованих осіб.

Після здійснення процедури усі вакци-
новані перебували 30 хвилин під нагля-
дом медичних працівників.

Для проходження повної імунізації та 
формування імунітету до вірусу наступ-
на доза вакцини буде здійснена за два 
тижні.

Вакцинація від COVID-19 триває.
Управління ДМС

 в Житомирській області

З приводу відзначення 
35-річчя ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС, 
26 квітня в Управлінні 
ДМС у Херсонській об-
ласті, було організовано 
зустріч-бесіду із учасни-
ком наслідків трагедії на 
Чорнобильській атомній 
електростанції – Вікто-
ром Михайловичем Ве-
личко.

Гортаючи сторінки кни-

ги, що вміщує фрагмент 
історії і про ті страшні 
для людства події, Ві-
ктор Михайлович прига-
дав та поділився своїми 
спогадами із колегами. 
У лютому 1987 року, під 
час будівництва саркофа-
гу, його було направлено 
від Херсонської області 
нести службу у зоні від-
чуження. Цивільний одяг 
змінено на спеціальний, 

із вшитим дозиметром 
радіації, надано пере-
пустку на вхід до 30-кі-
лометрової зони Чорно-
биля – так розпочалося 
перебування в епіцентрі 
розповсюдження радіації.

У спогадах – і радіацій-
ний запах рудого лісу,і 
предмети побутового 
вжитку, з яких зашкалю-
вав радіаційний фон, про 
що говорити – навіть одяг 
солдатів і той фонив…

Близько ста днів перебу-
вав Віктор Михайлович 
на території радіоактив-
ного забруднення у 1987 
році, долаючи наслідки 
техногенної катастрофи.

Не забуваємо та вислов-
люємо щиру вдячність 
Ліквідаторам за мужність 
і героїзм!

Управління ДМС
 в Херсонській області

Круглий стіл на тему «Шляхи запобі-
гання та протидії корупції в МВС» від-
бувся на базі Дніпропетровського дер-
жавного університету внутрішніх справ 

з використанням дистанційної форми.
Участь у заході від обласної міграцій-

ної служби взяли головний спеціаліст з 
питань запобігання і виявлення коруп-
ції Андрій Тур та головний спеціаліст із 
зв’язків з громадськістю та ЗМІ Вілена 
Ніколаєнко.

Метою відеоконференції, організованої 
за участю представників громадських 
і міжнародних організацій для праців-
ників державних органів, закладів та 
установ, що належать до системи МВС 
Запорізької, Дніпропетровської, Кірово-
градської та Черкаської областей, стала 
реалізація Стратегії комунікації у сфері 
запобігання та протидії корупції, схвале-
на розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23.08.2017 р. №576-р, та Ан-
тикорупційної програми МВС на 2020-
2022 роки.

Управління ДМС 
у Запорізькій області

В Управлінні ДМС у Кіровоград-
ській області серед пріоритетів у робо-
ті ключове місце посідає підвищення 
професійної компетентності держав-
них службовців.

У професійному зростанні та отри-
манні нових знань і навичок вагома 
роль належить самоосвіті та дистан-
ційному навчанню, що має чимало 
переваг. Стати професійно кращим 

службовець може без відриву від вико-
нання своїх посадових обов’язків. Та-
кож є можливість планувати  навчання 
у зручний час та обирати вузькопро-
фільну тематику, залежно від займаної 
посади. 

Загалом протягом І кварталу цього 
року працівники апарату Управління 
та підрозділів у районах отримали 323 
сертифікати, пройшовши навчання на 
онлайн-платформі з цифрової грамот-
ності «Дія. Цифрова освіта»; 16 сер-
тифікатів з питань пожежної безпеки 
та 1 сертифікат за професійною (сер-
тифікатною) програмою на базі Київ-
ського політехнічного інституту ім.  І. 
Сікорського. Окремо варто відзначити 
проходження навчання за програмами 
спеціального програмного забезпечен-
ня ЄІАС УМП «Навчання працівників 
ДМС». Таку сучасну систему управ-
ління знаннями впроваджено ДМС. За 
різними тематиками навчання праців-
никами УДМС було отримано 41 сер-
тифікат.

Управління ДМС 
у Кіровоградській області

У міграційній службі 
проведено координа-
ційну нараду з керівни-
ками органів юстиції 
та Національної поліції 
Волинської області на 
тему «Підвищення ефек-
тивності співпраці тери-
торіальних підрозділів 
УДМС України у Волин-
ській області з органами 
юстиції та Національної 
поліції».

У ході зустрічі було 
визначено алгоритм дій 
працівників міграційної 
служби та правоохорон-
ців з метою недопущен-
ня незаконної легалізації 

іноземців та осіб без гро-
мадянства на території 
України, виявлення та 
попередження укладен-
ня фіктивних шлюбів, 
перевірки законності пе-
ребування іноземця на 
території України.

Учасниками конферен-
ції було досягнуто низку 
домовленостей, зокрема 
приділяти особливу ува-
гу перевірці паспортних 
документів іноземців та 
осіб без громадянства, 
які подаються для реє-
страції актів цивільного 
стану громадян, а саме – 
правильності здійснення 

перекладів персональ-
них даних іноземців з 
країн ризикової міграції.

Домовлено про прове-
дення навчань з пред-
ставниками терито-
ріальних підрозділів 
юстиції та підрозділів 
міграційної служби об-
ласті на тему «Правила 
перебування іноземців 
та осіб без громадянства 
в Україні», «Документи, 
що посвідчують особу та 
підтверджують її спеці-
альний статус».

 Керівник УДМС Укра-
їни у Волинській області 
запропонував представ-
никам Західного міжре-
гіонального управління 
Міністерства юстиції у 
Волинській області та 
органам ДРАЦС здійс-
нити підключення до 
інформаційних систем 
міграційної служби для 
покращення ефектив-
ності спільної роботи.

Управління ДМС 
у Волинській області Із початком запровадження карантин-

них заходів по всій території України мі-
граційна служба Хмельниччини спільно 
із первинною профспілковою організаці-
єю постійно веде роботу із забезпечення 
працівників усіма необхідними засобами 
захисту.

Так, зокрема, на кошти профспілки для 
працівників апарату Управління та 21 
територіального підрозділу служби заку-
плено аптечки першої медичної допомо-
ги, а також багаторазові медичні маски, 
гумові рукавички, антисептичні та дезін-
фікуючі засоби.

Варто зазначити, що засоби індивіду-
ального захисту доступні також суб’єк-
там звернень під час отримання адмі-
ністративних послуг на місцях у разі 
відсутності у них таких засобів. Окрім 
цього, спільними зусиллями постійно 
облаштовуються зали для очікування 
громадян у територіальних підрозділах. 
Так, зокрема, закуплено та поступово 
встановлюються кулери для води, які 
доступні як працівникам, так і відвіду-
вачам.

Завдяки команді однодумців, що 
увійшли до складу профкому, профспіл-
кою надається допомога у різноманітних 
життєвих ситуаціях.  Відтак для спілчан 
передбачено виплати при народженні 
дитини, матеріальній скруті або хворобі. 

З метою подальшої співпраці в частині 
регулювання соціально-трудових відно-
син та посилення соціального захисту 
працівників, профспілкова організація 
запланувала підписання колективного 
договору між адміністрацією і трудовим 
колективом УДМС України в Хмель-
ницькій області на 2021-2023 роки.

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли 
участь у заходах з вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Розпочато вакцинацію працівників УДМС України в 
Житомирській області

Корупційні ризики у діяльності МВС: окремі спеціалісти 
УДМС Запоріжчини взяли участь у комунікаційному заході

Зустріч із учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Волинські міграційники та правоохоронці провели 
спільну нараду

Створення безпечних умов праці на місцях – 
запорука успіху діяльності ДМС

На Кіровоградщині міграційники отримали 381 
сертифікат з підвищення кваліфікації
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До Паспортного центру завітали 
гвардійці військової частини 3082 
Північного ОТО Національної гвар-
дії України, які отримували послугу 
з оформлення ID-картки повторно (у 
них закінчився термін дії документу, 
оскільки вони отримували його впер-
ше в 14 років). 

Враховуючи наявність ID-картки, 
молоді люди автоматично є влас-
никами цифрового (електронного) 
паспорту (потрібно лише заванта-
жити мобільний додаток «Дія»), що 

дуже зручно.
Хлопці із задоволенням поділилися 

перевагами користування сучасним 
документом, а саме можливістю по-
свідчити свою особу за допомогою 
«е-паспорту» при отриманні посилок 
на пошті, при вході до адміністратив-
них будівель, при отриманні банків-
ських послуг та в інших випадках.

Управління ДМС
 в Чернігівській області

Відбулась нарада в режи-
мі відеоконференції керів-
ництва Головного управ-
ління з територіальними 
та структурними підрозді-
лами Головного управлін-
ня Державної міграційної 
служби в Одеській облас-
ті.

Начальник Головного 
управління ДМС України 
в Одеській області Олена 
Погребняк проаналізувала 
роботу підрозділів, наго-
лосила як на позитивних, 
так і негативних моментах 
у роботі.

На нараді обговорили 

результати роботи за  І 
квартал 2021 року, а саме:

• проаналізовано ре-
зультати роботи тери-
торіальних та структур-
них  підрозділів з питань  
паспортної роботи та гро-
мадянства, обговорено їх 
проблемні питання;

• окрему увагу приділено 
імміграційним питанням 
та протидії нелегальній 
міграції;

• обговорено стан та пер-
спективи інформатизації 
Головного управління, ор-
ганізацію роботи з питань 
дотримання фінансової та 
бюджетної дисципліни;

• проведено аналіз ро-
боти з питань управління 
персоналом за І квартал.

Нагадаємо, що наради 
в Головному управлінні 
проводяться дистанційно 
з метою дотримання  ви-
мог карантинного режиму.

ГУ ДМС
 в Одеській області

Що може бути краще ID-картки? Тільки нова
 ID-картка!

Громадянина Азербайджану видворять з України примусово

На регіональному телебаченні Рівненщини розповіли 
про роботу міграційної служби та перспективи 

використання е-паспортів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок визнання 
особою без громадянства

Завідувач сектору юридичного забез-
печення УДМС Рівненщини Христина 
Ковалик  взяла участь у програмі «Про 
важливе» на запрошення телеканалу ITV 
media group.

Керівник сектору розповіла глядачам 
про можливості використання е-паспорта 
громадянина України та е-паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кордон за 
допомогою мобільного додатку «Дія» як 
аналогів пластикових та паперових доку-
ментів.

У розмові з ведучою було обговоре-
но важливий крок, зроблений Держав-
ною міграційною службою стосовно 

впровадження онлайн-реєстрації міс-
ця проживання для громадян, які мають 
паспорт у формі картки.

Завідувач сектору юридичного забезпе-
чення заторкнула важливу тему законо-
давчого врегулювання питання визнан-
ня осіб без громадянства. З набранням 
чинності прийнятого Урядом Порядку 
розгляду заяв про визнання ОБГ в Укра-
їні фактично розпочинається процес 
документування осіб без громадянства.  
Таким чином буде врегульовано безліч 
питань, які стосуються осіб, що тривалий 
час проживають на території нашої дер-
жави за недійсними паспортами або без 
документів, що посвідчують особу.

Глядачі разом зі слухачами радіо Respect 
мали можливість дізнатися про надання 
адміністративних послуг міграційною 
службою в умовах пандемії. А також мали 
нагоду за допомогою відеоролика вкотре 
переконатися у зручності отримання ад-
міністративних послуг з використанням 
електронних сервісів на офіційному веб-
сайті ДМС.

Управління ДМС
 у Рівненській області

В Головному управлінні 
відбулася онлайн-нарада з 
керівниками територіаль-
них підрозділів. Йшлося 
про результати діяльності 
з початку року та проблем-
ні моменти, які потребу-
ють вирішення. Зокрема, 
активізація співпраці з 
ЦНАПами та допомога в 

удосконаленні процесів 
надання адміністративних 
послуг. Чітка робота Реє-
стру територіальних гро-
мад. Постійна комунікація 
з відділами освіти щодо 
документування школярів 
ID-паспортом для успіш-
ної реєстрації на ЗНО.

На постійному контролі 

питання протидії неле-
гальній міграції. З початку 
цього року троє інозем-
ців примусово видворені 
з України із забороною 
в’їзду. Адже, попри каран-
тинні обмеження, іноземні 
громадяни повинні дотри-
муватися міграційного за-
конодавства.

Підбиваючи підсумки на-
ради, керівник ГУ ДМС в 
Закарпатській області Ігор 
Михайлишин наголосив, 
що основним критерієм, 
за яким оцінюватиметься 
робота кожного районного 
відділу, є якість та доступ-
ність послуг для людей.

ГУ ДМС
 в Закарпатській області

22 квітня 2021 року на виконання По-
станови КМУ № 317 від 24.03.2021 
р. «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства» УДМС України 

у Вінницькій області було проведено 
навчальний семінар з працівниками те-
риторіальних підрозділів, на яких по-
кладено обов’язки щодо прийому заяв 
та документів про визнання особою без 
громадянства. 

Обговорено алгоритм оформлення – 
починаючи від подачі заяви громадяни-
ном до рішення про визнання особою 
без громадянства.

У результаті така особа отримує до-
відку про визнання особою без гро-
мадянства. Довідка стане підставою 
для отримання посвідки на тимчасове 
проживання, дозволу на імміграцію та 
посвідки на постійне проживання, по-
свідчення особи без громадянства для 
виїзду за кордон, громадянства України.

Такі громадяни отримають можливість 
працювати легально, право на свободу 
пересування, доступ до освітніх та ме-
дичних послуг та інші права та можли-
вості.

Управління ДМС
 у Вінницькій області

З території Івано-Франківської об-
ласті за межі України примусово 
видворять 37-річного громадянина 
Азербайджанської Республіки. На-
разі його допроваджено до Волин-
ського пункту тимчасового перебу-
вання іноземців з неврегульованим 
статусом. Після  вирішення питання 
з  забезпеченням цієї особи проїз-
ними документами працівники мі-
граційної служби супроводять її до 
аеропорту, забезпечивши виконання 
рішення суду про видворення іно-
земця. 

Крім того, у межах своєї компетен-
ції УДМС в області  прийнято рішен-
ня про заборону молодому чоловіко-
ві відвідувати Україну найближчих 5 
років.

Варто зазначити, що через втрату 
правових підстав для перебування в 
Україні громадянина Азербайджану 
ще у березні було зобов’язано поки-
нути територію нашої країни само-
стійно. Однак у визначений термін 
він цього не зробив, натомість пере-
ховувався, змінюючи місце перебу-
вання в Івано-Франківську.  

 З початку року в Івано-Франків-

ській області виявлено майже сотню 
порушень міграційного законодав-
ства, в тому числі йдеться й про 37 
так званих неврегульованих мігран-
тів, які не мали правових підстав для 
перебування в Україні. Практично 
всі іноземці-правопорушники вже 
виїхали за межі країни.  Щодо 14 
осіб цієї категорії прийнято рішення 
про заборону в’їзду у найближчі 3-5 
років. 

Управління ДМС
 в Івано-Франківській області 

Нарада керівників структурних та територіальних 
підрозділів міграційної служби Одеської області

Пріоритетні напрямки роботи аналізували 
міграційники Закарпаття
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У територіальних міграційних службах України

На Харківщині документовано особу, яка протягом багатьох 
років намагалася отримати паспорт громадянина України

У міграційній службі м. Маріуполя обладнано куточок для малюків

У Миколаївському районному секторі відбулась робоча нарада

Саморозвиток завжди на часі

До міграційної служби України для от-
римання тієї чи іншої адміністративної 
послуги наші громадяни звертаються 
доволі часто. Такі послуги надаються як 
дорослим, так і дітям, тому саме про зруч-
ність малюків подбали у Центральному 
районному відділі ДМС м. Маріуполя (ву-
лиця Фонтанна, 73).

Облаштувавши в адміністративній залі 
яскравий дитячий куточок, міграційни-
ки подбали, щоб дітям, які разом з бать-
ками завітали до підрозділу, було цікаво, 
комфортно та  безпечно.  У той час, коли 
батьки зайняті оформленням документів, 
малюки мають можливість погратися, по-
малювати, почитати книжку або просто 
відпочити.

У куточку є чимало цікавого – це мініа-
тюрні меблі, іграшки, олівці, альбоми для 
малювання, якими діти із задоволенням 
користуються.  А посмішки, з якими ма-
леча залишає підрозділ – найкраща вдяч-
ність для працівників міграційної служби, 
які потурбувалися про зручність своїх 
найменших відвідувачів.

ГУ ДМС 
у Донецькій області

Завідувач Миколаївського районного 
сектору міграційної служби Одеської 
області Алла Голтян провела нараду з 
представниками територіальних громад, 
на якій обговорили  ключові питання ре-
єстрації/зняття з реєстрації місця прожи-
вання та ведення електронного реєстру 
громади.

На нараді окрему увагу було приділено 
питанням  реєстрації/ зняття з реєстрації 
іноземців та осіб без громадянства.

У ході наради Алла Голтян відповіла 
на всі проблемні питання, які виникли у 
працівників територіальних громад.

Управління ДМС 
у Миколаївській області

За перший квартал 2021 року 
співробітники міграційної служ-
би Луганської області, здійснюючи 
посадові обов’язки з надання адмі-
ністративних послуг, попит на які 
значно знизився у зв’язку із панде-
мією у світі, часу дарма не гаяли, 
а займалися самоосвітою і  здобу-
вали професійні знання для підви-
щення кваліфікації за загальними 

та професійними (сертифікатними) 
програмами. Також Міністерство 
цифрової трансформації спільно з 
Компанією Googlе Україна надало 
можливість для проходження вебі-
нару «Цифрові інструменти Googlе 
для державних службовців». По за-
вершенню цього вебінару працівни-
ки міграційної служби Луганської 
області отримали сертифікати про 
проходження. 

Загалом чисельність співробітни-
ків  міграційної служби Луганської 
області, які підвищили кваліфіка-
цію за категорією «Б» та «В» скла-
дає 99 осіб, та дорівнює 307 отри-
маним сертифікатам підвищення 
кваліфікації. 

Зокрема увагу було зосереджено 
на самоорганізації під час здобуття 
самоосвіти. 

 Серед співробітників проводяться 
заходи із профілактики корупцій-
них правопорушень. 

 На постійній основі ведеться ро-
бота із обміну досвідом та підви-
щення рівня компетентності серед 
керівного складу та співробітників 
міграційної служби з Центрами 
надання адміністративних послуг 
через дистанційні онлайн-конфе-
ренції, наради, семінари, навчання 
тощо.

Управління ДМС
 у Луганській області

Начальник УДМС у Вінницькій об-
ласті Борис Наливайко провів нараду в 
онлайн-форматі з керівниками структур-
них та територіальних підрозділів облас-
ті.

Нарада проходила в сучасній презента-
ційній формі. Було розглянуто питання з 

основних напрямків роботи:
- документування паспортами грома-

дян;
- робота з іноземцями та особами без 

громадянства;
- вимоги дотримання дисципліни та за-

конності;
- громадянство.
Проведена оцінка кількісних та якісних 

практичних результатів роботи територі-
альних підрозділів за І квартал 2021 року 
та аналіз по завантаженості на одного 
працівника УДМС.

Також поінформовано щодо коштів, які 
надійшли до місцевих бюджетів області 
за надання адміністративних послуг.

Керівник Управління звернув особливу 
увагу на дотримання карантинних захо-
дів при наданні адміністративних по-
слуг; необхідність ввічливого та уважно-
го ставлення до громадян, своєчасного 
та детального розгляду заяв.

Працюємо далі. Змінюємо країну!
Управління ДМС

 у Вінницькій області

У конференц-залі міграційної служби 
області під керівництвом начальника 
Управління Олега Панькова,  за уча-
сті першого заступника начальника 
Управління Ростислава Семківа, на-
чальника відділу обліку та моніторингу 
інформації про реєстрацію місця про-
живання Олени Олійник та завідувача 
сектору по роботі з Єдиним державним 
демографічним реєстром Володимира 

Харатіна  відбулась відеоконференція 
із представниками об’єднаних терито-
ріальних громад.

До наради були також запрошені: 
заступник директора Департаменту з 
питань реєстрації, паспортизації та ре-
єстрації ДМС України Олена Палієнко, 
керівник проєкту «Реєстрація місця 
проживання громадян» ДП «Доку-
мент» Василь Буржинський.

Під час заходу  його учасниками обго-
ворили практичні аспекти використан-
ня органами реєстрації сервісу «Реєстр 
територіальних громад», дотримання 
вимог законодавства з питань реє-
страції/зняття з реєстрації місця про-
живання, а також порядок взаємодії 
територіальних підрозділів служби та 
органів реєстрації щодо використання 
інформаційної картки з надання ад-
міністративної послуги «Реєстрація/
зняття з реєстрації місця проживання/
перебування особи».

Варто зауважити, що усі 60 об’єдна-
них територіальних громад Хмельнич-
чини працюють у публічному сервісі 
«Реєстр територіальних громад».

Управління ДМС
 у Хмельницькій області

Завдяки тісній співп-
раці Головного управ-
ління ДМС України в 
Харківській області із Хар-
ківським офісом Благо-
дійного фонду «Право на 
захист» і Всеукраїнським 
благодійним фондом «Де-
поль Україна», вдалося 
вперше документувати 
паспортом громадянина 
України пані Ірину, яка 
протягом багатьох років 
безрезультатно намагалася 
отримати документ.

Ірина – молодша сестра 
пані Любові, яка у листо-
паді 2020 року вперше 
отримала свій паспорт 
громадянина України у 
39 років завдяки спіль-
ним зусиллям Головного 
управління ДМС України в 
Харківській області та БФ 

«Право на захист».
Ірина народилася у ром-

ській родині на території 
Дніпропетровської об-
ласті. До актового запису 
про народження дівчини 
ім’я матері було внесено з 
помилкою. Ця обставина 
завадила Ірині безпере-
шкодно отримати паспорт, 
оскільки свідоцтво про 
народження було втраче-
не, батько Ірини помер, а 
її мати не могла отримати 
свідоцтво повторно, тому 
що дані в актовому записі 
не збігалися із даними у 
паспорті.

Ірину, як і її сестру, пані 
Любов, до БФ «Право на 
захист» привели представ-
ники партнерської благо-
дійної організації – ВБФ 
«Деполь Україна», де їй 

була надана правова до-
помога: вдалося повторно 
отримати свідоцтво про 
народження Ірини, уста-
новити факт проживання 
Ірини на території Украї-
ни та провести процедуру 
встановлення особи.

Після отримання всіх 
необхідних документів 
працівники Нововодолазь-
кого районного сектору Го-
ловного управління ДМС 
України в Харківській об-
ласті документували Ірину 
паспортом громадянина 
України вперше.

«Після стількох років 
та десятків безрезультат-
них спроб я вже й пере-
стала навіть мріяти про 
паспорт», – говорить пані 
Ірина, тримаючи омріяний 
паспорт

Команда міграційної 
служби Харківської облас-
ті бажає Ірині успіхів та 
висловлює щиру вдячність 
представникам благодій-
ного фонду «Право на за-
хист» та Всеукраїнського 
благодійного фонду «Де-
поль Україна» за ефектив-
ну взаємодію та результа-
тивну співпрацю.

ГУ ДМС
 у Харківській області

Розширена підсумкова нарада на Вінниччині Порядок ведення реєстру територіальних громад: 
робочі питання в режимі онлайн-зв’язку
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У територіальних міграційних службах України

Вітаємо з ювілеєм!Вітаємо з днем народження!

Дружний колектив буковинських мігра-
ційників щиро вітає зі славним козацьким 
ювілеєм т.в.о. начальника УДМС у Черні-
вецькій області Валерія Попова.

Ваші управлінські та особисті якості, 

досвід та професіоналізм забезпечили зла-
годжену результативну роботу Управлін-
ня у надскладний період світової пандемії. 
Проте ані періодичне закриття на каран-
тин підрозділів та обласного апарату, ані 
навіть гіркі втрати серед особового складу 
не завадили колективу посісти чільне міс-
це у рейтингу показників за 2020 рік.

Сердечно бажаємо Вам нових профе-
сійних злетів, успіхів у реформуванні та 
розвитку Державної міграційної служби 
України.

Зичимо міцного імунітету для подолан-
ня усіх життєвих труднощів та перешкод, 
здоров’я, злагоди у родині, рясних життє-
вих гараздів та плідного довголіття.

З повагою,
 працівники УДМС 

у Чернівецькій області

Працівники УДМС у Чернівецькій 
області сердечно вітають з днем на-
родження начальника УДМС у Черні-
вецькій області Віталія Вербицького.

У часи випробувань такі люди, як 
Ви, дарують мирним українцям мож-
ливість спокійно працювати, вихову-
вати дітей та планувати своє майбут-
нє. Щиро дякуємо за Вашу вірність 
чоловічому та офіцерському обов’яз-
ку, мужність та патріотизм, відданість 
справі та професіоналізм.

Сердечно бажаємо нових здобутків 
та високих військових звитяг, здійс-
нення найамбітніших задумів та під-
корення найвищих вершин.

Зичимо міцного козацького здо-
ров’я, добробуту, родинної злагоди, 
Високого Небесного Благословення.

З повагою,
 працівники УДМС

 у Чернівецькій області

Буковина міграційна: впровадження реформ та тенденції розвитку

До 10-річчя створення Державної міграційної служби 
України, як окремого органу виконавчої влади з реалі-
зації державної політики у сфері міграції, буковинські 
міграційники підходять з вагомими досягненнями. В 
першу чергу, за цей час вдалося сформувати високопро-
фесійний колектив, здатний злагоджено працювати на-
віть в умовах  безпрецедентних викликів світової пан-
демії. 

Так, надскладного 2020 року, коли прикордонна Бу-
ковина однією з перших в країні потерпала від поши-
рення коронавірусної інфекції, Управління ДМС у Чер-
нівецькій області в умовах періодичного закриття на 
карантин окремих структурних, районних підрозділів 
та обласного апарату посіло перше місце за узагальне-
ним рейтинговим показником за 9 місяців 2020 року та 
зберігає провідні позиції у переліку найкращих регіонів 
країни. За досягнуті результати роботи, сумлінне вико-
нання службових обов’язків і високий професіоналізм 
минулоріч троє працівників Управління було заохочено 
Подякою ДМС України та один працівник – Подякою 
МВС України. 

Гідні показники значною мірою було досягнуто завдя-
ки системній роботі з підвищення фахового рівня буко-
винських міграційників. І хоча в умовах пандемії нав-
чання проводяться дистанційно, вже за перший квартал 
2021 року 127 працівників Управління підвищили ква-
ліфікацію за програмами тематичних короткострокових 
семінарів/тренінгів, онлайн-навчання  на платформі для 
самоосвіти Prometheus та отримали відповідні сертифі-
кати.

Загалом в УДМС у Чернівецькій області налічується 
159 штатних одиниць – 73 в апараті та 86 в територі-
альних підрозділах. При цьому Чернівецька область в 
структурі ДМС України залишається одним з найбільш 
стабільних регіонів за показниками плинності кадрів. 

Забезпечення максимальної зручності та доступно-
сті адміністративних послуг для громадян є одним з 
основних принципів роботи ДМС України та буковин-
ських міграційників зокрема. Для цього в області роз-
будована широка мережа адрес, де на базі 64-х робочих 
станцій ЄІАС УМП буковинці можуть у комфортних 
умовах – без черг, у зручно облаштованих зонах очі-
кування, де розміщена уся необхідна інформація щодо 
порядку надання адміністративних послуг – оформити 
паспортний документ, роз’яснення чи консультацію. 
В першу чергу йдеться про структурні підрозділи, де 
здійснюється прийом громадян з оформлення та видачі 
документів з безконтактним електронним носієм, в т.ч. 
посвідок на постійне та тимчасове проживання. Наразі 
цих технічних можливостей цілком достатньо для пов-
ного забезпечення потреб мешканців прикордонної об-
ласті у паспортних послугах.  

Також в області здійснюється системна співпраця з 
територіальними громадами, які надають адміністра-
тивні послуги у сферах міграції. Це зокрема ЦНАПи 
Чернівецької міської ради, Великокучурівської сільської 
об’єднаної територіальної громади та Мамаїівської ОТГ. 
Тут мешканці можуть отримати послуги з оформлення 
та видачі паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон та паспорта громадянина у вигляді ID-картки 
вперше. Буковинські міграційники уклали угоду з Ма-
гальською громадою, ЦНАП якої ближчим часом пла-
нує надавати своїм мешканцям і паспортні послуги. 
Працівникам ЦНАПів системно надається методична та 
консультаційна допомога, проводяться робочі зустрічі з 
роз’яснення новацій міграційного законодавства, вимог 
оформлення та видачі паспортних документів тощо. 

Водночас буковинські міграційники успішно співп-
рацюють з представниками усіх новостворених ОТГ. 
Так, впродовж першого кварталу поточного року в усіх 
районах області було проведено ряд дистанційних та 
«офлайн» зустрічей у зв’язку з переходом органів реє-
страції на нову версію публічного сервісу «Реєстр тери-
торіальних громад»  на сайті ДМС України.

Наслідком такої копіткої системної співпраці є статис-
тика оформлення та видачі паспортних документів, що 
впродовж багатьох років стабільно зростала. Винятком 
став лише минулий 2020 рік, коли кількість оформлених 
паспортних документів у зв’язку з пандемією значно 
впала. Так, загалом у 2020-му році оформлено 27,5 тис. 
паспортів громадянина у вигляді ID-картки та 43,6 тис. 
паспортів громадянина України для виїзду за кордон, у 
першому кварталі 2021 року  ці показники склали 1,6 
тис. та понад 10 тис., відповідно. 

Важливою складовою діяльності міграційної служби 
Чернівецької області є робота з іноземцями та особами 
без громадянства, а також – протидія неврегульованій 
міграції. 

Так, минулоріч на Буковині зусиллями працівників 
УДМС області оформлено 501 посвідку та постійне та 
1065 посвідок на тимчасове проживання, в першому 
кварталі 2021 року – 113 та 456 посвідок, відповідно. 
Значну частку іноземців, яких документують посвідка-
ми на тимчасове проживання, складають студенти чер-
нівецьких вишів.  Серед них найбільш чисельна – група 
індійських студентів, які навчаються у Буковинському 
державному медичному університеті. Так, лише у груд-
ні 2020-го та січні 2021 року посвідками на тимчасове 

проживання було документовано 460 таких осіб, а зага-
лом на Буковині зареєстровано понад 2000 іноземних 
студентів. 

Попри системну роботу з документування іноземців, 
деякі з них поповнюють статистику. У 2020 році,  не зва-
жаючи на запроваджений у зв’язку з карантином морато-
рій на застосування адмінстягнень за порушення вимог 
міграційного законодавства, на Буковині було виявлено 
105 неврегульованих мігрантів, з них стосовно 91 при-
йнято рішення про примусове повернення. Упродовж 
першого кварталу 2021 року буковинські міграційники 
виявили 34 іноземних громадян, які порушили правила 
перебування на території України. Стосовно усіх при-
йнято рішення про примусове повернення.

***
Управління ДМС у Чернівецькій області впродовж 10 

років від дня створення динамічно реформувалося, опе-
ративно реагувало на виклики сьогодення, впроваджу-
вало у сферу надання адмінпослуг найновіші цифрові 
технології. Буковинці давно забули, що таке неохайні 
службові приміщення зі старими офісними меблями, 
нічні чергування та штурмування підрозділів УДМС, 
спроби обійти у корупційний спосіб законну процеду-
ру отримання адмінпослуг тощо. Натомість високопро-
фесійна команда буковинських міграційників фахово 
забезпечує попит населення у отриманні адміністратив-
них послуг, завжди відкрита до комунікації з громадяна-
ми та готова до будь-яки нововведень та законодавчих 
змін. 

Управління ДМС
 в Чернівецькій області

Завдяки співпраці з працівниками Путильського РС УДМС у 
Чернівецькій області представників місцевих ОТГ

одними з перших на Буковині зареєструвалися в «Реєстрі 
територіальних громад» на офіційному веб-сайті ДМС України

Працівники Герцаївського РС УДМС у Чернівецькій області
надають послугу з оформлення паспорта громадянина України

вперше вихованцям дитячого притулку Банченського 
Свято-Вознесенського монастиря

460 посвідок на тимчасове проживання оформили працівники відділу у 
справах іноземців та осіб без громадянства 

УДМС у Чернівецькій області іноземним студентам, які прибули в 
Україну з Індії для навчання у Буковинському 

державному медичному університеті.

Працівники Новоселицького РВ УДМС у Чернівецькій області під
час спільної перевірки разом з місцевими правоохоронцями та 

прикордонниками місць ймовірного перебування неврегульованих 
мігрантів на території району. 
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СПЛАТА АЛІМЕНТІВ ЗРОСЛА НА 28% 
ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ

В Одесі проведено робочу зустріч з 
працівниками місцевих загальних судів

Південне міжрегіональне управління Мін’юсту уклало меморандуми про співпрацю
У квітні Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Оде-

са) разом з Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» Одеської 
міської ради підписано 3 Меморандуми щодо співпраці для розроблення і реалізації 
електронної взаємодії у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень.

Меморандуми підписано з наступними установами:
• Відділення Нотаріальної палати України в Одеській області;
• Рада приватних виконавців Одеської області;
• Рада арбітражних керуючих Одеської області.
Запровадження електронного обміну передусім знизить ризики підробки доку-

ментів, не потребуватиме участі фізичних та юридичних осіб при отриманні такої 
інформації, що особливо актуально в умовах сучасної епідемічної ситуації, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2.

Сподіваємось, що нововведення будуть корисні як для нотаріусів, приватних вико-
навців та арбітражних керуючих, так і для громадян!

Анастасія Кандиба, 
в.о. завідувача сектору комунікації з громадськістю Південного МРУМЮ

21 квітня 2021 року, за участю керівництва та працівників управ-
ління судової роботи та міжнародного співробітництва Південно-
го міжрегіонального управління Міністерства юстиції, територі-
ального управління Державної судової адміністрації України в 
Одеській області та представників Одеської обласної прокурату-
ри, було проведено робочу зустріч в форматі «круглого столу», 
в режимі відеоконференції, з працівниками місцевих загальних 
судів Одеської області.

Під час заходу були висвітлені питання щодо розбіжностей, які 
виникають в процесі виконання міжнародних доручень та про 
недоцільність залучення як відповідачів територіальних органів 
Міністерства юстиції, їх структурних підрозділів у судових спра-
вах щодо визнання незаконними рішень про державну реєстра-
цію прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у зв’язку зі зміною в 
законодавстві.

Під час дискусії учасники заходу обговорили актуальні питання 
взаємодії у процесі виконання міжнародних доручень та узгоди-
ли план комунікацій задля вирішення проблемних питань у судо-
вих справах щодо визнання незаконними рішень про державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Протягом січня-березня 2021 року органи Державної виконав-
чої служби Міністерства юстиції стягнули 1,5 млрд грн аліментів.

За даними Департаменту державної виконавчої служби, сума 
стягнутих аліментних платежів за І квартал 2021 року більша на 
28% (або 322,1 млн грн), порівняно з аналогічним періодом 2020 
року (1,2 млрд грн).

«Команда Міністерства юстиції надає державним та приватним 
виконавцям сучасні інструменти боротьби з неплатниками алі-
ментів. Взятий нами курс на цифровізацію виконавчих процесів 
доказав свою ефективність. Тому ми продовжимо розширювати 
можливості виконавців, щоб з кожним днем все більше дітей от-
римували належне піклування», – заявив заступник Міністра юс-
тиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

minjust.gov.ua

Закон України «Про аграрні 
розписки» регулює відносини, 
що виникають під час оформ-
лення, видачі, обігу, виконання 
аграрних розписок, визначає 
порядок їх реєстрації, спрямова-
ний на створення правових, еко-
номічних, організаційних умов 
функціонування цих документів.

Аграрна розписка – товаророз-
порядчий документ, що фіксує 
безумовне зобов’язання борж-
ника, яке забезпечується заста-
вою, здійснити поставку сіль-
ськогосподарської продукції або 
сплатити грошові кошти на ви-
значених у ньому умовах.

Порядок виконання виконавчих 
написів, вчинених на аграрних 
розписках, визначено розділом 
ХІ Інструкції з організації при-
мусового виконання рішень (далі 
– Інструкція). Виконавчі написи, 
вчинені на аграрних розписках, 
підлягають негайному виконан-
ню.

Протягом семи днів з дня від-
криття виконавчого проваджен-
ня щодо виконання виконавчого 
напису нотаріуса, вчиненого на 
аграрній розписці, виконавець 
забезпечує передачу кредитору 
за аграрною розпискою предмета 
застави аграрної розписки.

У разі відсутності у боржника 
предмета застави за аграрною 
розпискою виконавець вживає 
заходів для його розшуку в по-
рядку, передбаченому Інструкці-
єю.

Виконання виконавчого напису 
нотаріуса, вчиненого на аграрній 
розписці, у якому зазначено суму 
коштів, що підлягає стягненню, 
здійснюється в порядку, передба-
ченому статтею 51 Закону Укра-
їни «Про виконавче проваджен-
ня» (далі – Закон) (Звернення 
стягнення на заставлене майно).

Постанова про арешт майна 
боржника, яке є предметом заста-
ви аграрної розписки, виносить-
ся виконавцем під час відкриття 
виконавчого провадження.

Виконавець виносить постано-
ву про проведення опису пред-
мета застави аграрної розписки 

і накладення арешту на майно 
боржника. Під час проведення 
опису та арешту предмета заста-
ви аграрної розписки виконавець 
оголошує заборону розпоряджа-
тися ним, вилучає його у борж-
ника (у разі коли врожай зібрано) 
та передає на зберігання стягу-
вачу, про що зазначається у по-
станові про опис та арешт майна 
боржника.

Предмет застави аграрної роз-
писки передається на зберігання 
стягувачу під підпис в постанові 
про опис та арешт майна борж-
ника. Копії постанови про опис 
та арешт майна боржника вида-
ються боржнику та стягувачу.

У разі виконання виконавчо-
го напису нотаріуса, вчиненого 
на аграрній розписці, у якому 
зазначено суму коштів, що під-
лягає стягненню, в межах зведе-
ного виконавчого провадження з 
примусового виконання кількох 
виконавчих написів, предметом 
застави за якими є одне й те саме 
майно боржника, предмет за-
стави передається на зберігання 
стягувачу, який є кредитором за 
аграрною розпискою, що була 
видана раніше.

Стягувач зобов’язаний прийня-
ти на зберігання предмет заста-
ви аграрної розписки. У разі не-
можливості стягувача прийняти 
на зберігання предмет застави 
аграрної розписки виконавець за 
відповідною письмовою заявою 
стягувача відкладає виконавчі дії 
на строк до десяти робочих днів. 
У разі відмови стягувача прийня-
ти на зберігання предмет застави 
аграрної розписки після завер-
шення строку відкладення вико-
навчих дій виконавчий документ 
підлягає поверненню стягувачу 
на підставі пункту 4 частини пер-
шої статті 37 Закону.

Вилучення арештованого майна 
з передачею його для реалізації, 
а також його реалізація здійсню-
ються у порядку, встановленому 
Законом.

Виконання виконавчого напису 
нотаріуса, вчиненого на аграрній 
розписці, який містить предмети, 

які підлягають витребуванню, 
здійснюється в порядку, передба-
ченому статтею 60 Закону.

Передача стягувачу предметів, 
зазначених у виконавчому доку-
менті, здійснюється в установ-
лений виконавцем строк, який 
не може бути більше загального 
строку передачі стягувачу пред-
мета застави аграрної розписки, 
визначеного частиною другою 
статті 13 Закону України «Про 
аграрні розписки», за участю стя-
гувача та боржника.

У разі досягнення згоди стя-
гувачем і боржником щодо яко-
сті предмета застави аграрної 
розписки виконавець вилучає у 
боржника в присутності поня-
тих предмети, зазначені у вико-
навчому документі, і передає їх 
стягувачу або його представнику, 
про що складає акт вилучення у 
боржника майна, яке є предме-
том застави аграрної розписки та 
передачі його стягувачу. 

У разі письмової відмови стя-
гувача від одержання предметів, 
вилучених у боржника, під час 
виконання виконавчого напису 
нотаріуса про передачу їх стягу-
вачу виконавець у присутності 
понятих повертає зазначені пред-
мети боржникові, про що складає 
акт, і виносить постанову про 
закінчення виконавчого прова-
дження на підставі пункту 6 ча-
стини першої статті 39 Закону.

У разі відсутності боржника ви-
конання рішення може бути про-
ведено без його участі за участю 
стягувача або його представника 
та двох понятих. Якщо стягува-
чем та боржником не досягнуто 
згоди щодо якості предметів, що 
підлягають передачі стягувачу 
згідно з виконавчим документом, 
виконавець виносить постанову 
про відкладення виконавчих дій 
у порядку, передбаченому стат-
тею 32  Закону, та залучає для 
визначення якості предмета за-
стави аграрної розписки експерт-
ну установу, зазначену в аграрній 
розписці.

У разі якщо у боржника від-
сутній предмет застави товар-
ної аграрної розписки, який він 
за виконавчим документом має 
передати стягувачу, а здійснені 
виконавцем відповідно до Зако-
ну заходи щодо розшуку такого 
предмета застави виявилися без-
результатними, виконавчий доку-
мент, на підставі якого відкрито 
виконавче провадження, повер-
тається стягувачу.

Олександр Білий, заступник 
начальника відділу примусового 

виконання рішень УЗПВР 
у Херсонській області
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Максим Соколюк, Голова Державної міграційної служби України:  «Закон про цифрові паспорти 
– унікальний світовий приклад, яким наша держава може пишатися»

Продовження, початок на стор. 1
До речі, покращення дистанційної комунікації з гро-
мадянами стало одним із пріоритетів служби під час 
карантину. В апараті ДМС та регіональних органах ми 
посилили увагу до роботи «гарячих ліній», а на  офі-
ційному сайті ДМС у цілодобовому доступі працює 
е-сервіс «Приймальна електронних звернень грома-
дян». 

Особливістю цього сервісу є автоматична передача 
повідомлень до  системи відомчого документообігу. 
Протягом 2020 року до електронної приймальні  на-
дійшло біля 300 тис. звернень, на які  було надано 
відповіді згідно з Законом України «Про звернення 
громадян».

 А користувачі Facebook, окрім того, мають можли-
вість отримати  оперативні роз’яснення у коментарях 
або через особисті повідомлення на FB-сторінках 
ДМС та 24 обласних управлінь Державної міграцій-
ної служби. 

Загалом відвідуваність  сторінок офіційного веб-
сайту ДМС і розміщених на ньому 16 електронних 
сервісів помітно зросла: у 2020 році їх переглянули 
понад 40 млн разів. Найбільш популярними залиша-
ються сервіси перевірки стану оформлення докумен-
тів, онлайн-запису до електронної черги, перевірки 
недійсних документів.

Ще одне нововведення варто прокоментувати ок-
ремо. Ви знаєте, що раніше без прив’язки до місця 
реєстрації можна було оформити лише закордонний 
паспорт. Під час  карантину цей порядок було поши-
рено на всі паспортні документи. Тобто  оформити 
ID-картку, закордонний паспорт або вклеїти фото за 
віком можливо за місцем звернення – у будь-якому 
підрозділі міграційної служби або ЦНАПі. Такий по-
рядок зняв багато гострих питань, тому плануємо за-
лишити його й надалі. 

Дбаючи про зручність громадян, ми також налагоди-
ли механізм передачі вже виготовлених документів з 
одного підрозділу ДМС до іншого. Якщо раніше го-
товий паспорт видавався лише за місцем подачі до-
кументів, то зараз можна звернутися до найближчого 
відділу міграційної служби і залишити запит для от-
римання документа саме в цьому підрозділі.  

 – Україна стала першою в світі країною, яка при-
рівняла цифрові паспорти до фізичних. Як це полег-
шить життя громадянам? І наскільки надійним 
буде захист персональних даних, що містяться в 
паспортах?

– Закон про  юридичну вагомість електронних доку-
ментів –  непересічна подія не лише для України.  По 
суті, це унікальний світовий кейс, яким наша держава 
може пишатися. Крім того, це великий крок до впро-
вадження papeless – трендового формату спілкування 
громадянина з державою без паперів та корупційних 
ризиків.

Уже з 23 серпня 2021 року  біометричні паспорти 
(ID-картка та закордонний паспорт) матимуть однако-
ву юридичну силу з їх паперовими та пластиковими 
аналогами.   У багатьох життєвих ситуаціях україн-
цям достатньо буде мати смартфон із встановленим 
додатком «Дія», який відображатиме цифрові копії 
документів.      

Скористатися е-паспортом для посвідчення особи 
можна буде для залізничних та авіаподорожей в ме-
жах України, у банківських установах, при отриман-
ні послуг поштового зв’язку, в медичних закладах, 
готелях, бібліотеках. І цей перелік далеко не повний. 
Важливо, що після набрання законом чинності у пов-
ному обсязі користувачі додатку «Дія» більше не зу-
стрічатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт 
не приймають.

Що стосується безпеки персональних даних, то тре-
ба розуміти, що «Дія» є лише платформою для пере-
дачі даних з державних реєстрів, при цьому достатньо 
захищеною. Вона розташована у надійному дата-цен-
трі, зберігає про своїх користувачів мінімум інформа-
ції і не накопичує персональних даних  громадян. 

Міністерство цифрової трансформації, яке реалізує 
цей  масштабний державний проєкт, докладає багато 
зусиль для захисту «Дії» від можливих кіберзагроз. 
Результати нещодавнього тестування так званими 
«білими хакерами» підтвердили відповідність «Дії» 
новітнім стандартам: тестувальники не виявили в 
системі скільки-небудь вразливих місць для зламу чи 
зовнішнього втручання.  

Тому можна бути впевненим, що через мобільний 
додаток «Дія» ані вашим цифровим паспортом, ані 
вашими персональними даними сторонні особи ско-
ристатися не зможуть. Для цього розробники передба-
чили багатофакторний захист, який постійно контро-
люється і вдосконалюється. 

Моя ж порада така: нам усім треба йти в ногу з часом 
і, попри усталені звички, ставати впевненими корис-
тувачами сучасних цифрових застосунків. Уже завтра 
ці навички стануть життєво необхідними кожному. 

 – Нещодавно ДМС зробила ще один важливий 
крок до впровадження  онлайн-реєстрації місця 
проживання. Що це означає «на пальцях» і коли 
можна очікувати на повноцінну онлайн-послугу? 

 – Перше, на що треба звернути увагу, – це зміни, 
які відбулися зовсім нещодавно. Починаючи з 1 квітня 
цього року, інформацію про зареєстроване місце про-
живання громадян ДМС отримує виключно в електро-
нному вигляді.  Такі відомості надходять від органів 
реєстрації до відомчої інформаційної системи ДМС 
(ВІС ДМС) і в подальшому передаються до Єдиного 
державного демографічного реєстру (ЄДДР).

Підкреслю: переведення паперового обміну інфор-
мацією в електронний формат –  надзвичайно важли-
вий етап на шляху до запровадження онлайн-реєстра-
ції місця проживання. Завдяки  цьому, створюються 
принципово важливі передумови для реалізації про-
єкту в цілому.

Наразі до ВІС ДМС вже передано інформацію про 
зареєстроване місце проживання майже 5,5 млн осіб 
з реєстрів громад міст Києва, Харкова, Кривого Рогу, 
Вінниці, Маріуполя та Луцька. Загалом, на вебпорталі 
ДМС «Реєстр територіальних громад» вже присутні 
97% від загальної кількості органів реєстрації та вне-
сено інформацію щодо 16 млн громадян.

Не буду приховувати: отриманому результату пере-
дувала велика підготовча робота всієї команди ДМС.  
Зокрема, ми розробили та впровадили нове програмне 
забезпечення, налагодили електронну взаємодію між 
органами реєстрації та ДМС, забезпечили доступ те-
риторіальних громад до модернізованого вебпорталу 
ДМС «Реєстр територіальних громад», провели з їх 
представниками необхідну навчально-роз’яснюваль-
ну роботу. 

Загалом державний експериментальний проєкт із 
впровадження онлайн-реєстрації місця проживання  
триватиме до кінця 2022 року. У цей період реєстрація 
в електронній формі здійснюватиметься на вебпорта-
лі «Дія» або через відповідний мобільний застосунок 
виключно за бажанням особи.

Хочу одразу заспокоїти законослухняних громадян і 
попередити потенційних зловмисників.  «Де захотів, 
там зареєструвався» – так не буде. Онлайн-процеду-
ра передбачає серйозні запобіжники для захисту пер-
сональних даних та майнових прав власників житла. 
Зокрема, користувачеві необхідно буде обов’язково 
зареєструватися (авторизуватися), заповнити заяву та 
підписати її кваліфікованим електронним підписом 
(КЕП). 

До речі, вже понад рік Державна міграційна служба 
вносить КЕП безпосередньо в ID-картку. Така безко-
штовна послуга надається всіма підрозділами ДМС за 
бажанням власника паспорта. 

І ще про одну технічну «таємницю» онлайн-реєстра-
ції. Інформація, повідомлена заявником, автоматично 
перевірятиметься системою безпосередньо під час 
формування електронної заяви. Якщо така інформація 
не підтвердиться в режимі реального часу відомостя-
ми з державних реєстрів (ЄДДР, ДРАЦС, Держреєстру 
речових прав на нерухоме майно та ін.), – формування 
заяви порталом «Дія» буде припинено або й заблоко-
вано. Це обов’язково треба мати на увазі.

Що стосується доступності послуги з онлайн-реє-
страції, то спочатку скористатися нею зможуть укра-
їнці, які мають ID-картку, а після прийняття відповід-
ного закону – і власники паспорта-книжечки. Обіцяю, 
що про всі важливі деталі ми обов’язково розповімо 
додатково – в рамках окремої інформаційної кампанії.

 – Найближчим часом у закордонних диплома-
тичних установах України планується проведення 
тестування модуля «е-громадянство». А коли орга-
ни ДМС прийматимуть документи на оформлення 
громадянства онлайн?

– У цивілізованому світі питання громадянства завж-
ди стосується національної безпеки. Тому кожна країна, 

спираючись на міжнародні норми, розглядає їх у системі 
координат внутрідержавного права.

В Україні такі питання регулюються Конституцією, 
Законом «Про громадянство» та міжнародними дого-
ворами. У сукупності ці та інші нормативно-правові 
акти складають цілісну законодавчу базу, яка врахо-
вує, у тому числі,  положення   Європейської конвенції 
про громадянство 1997 року (далі – Конвенція).  

До прикладу, статтею 11 Конвенції  визначено, що 
кожна держава-учасниця забезпечує, щоб рішення 
стосовно набуття, збереження, втрати, поновлення чи 
засвідчення її громадянства були вмотивовано викла-
дені у письмовій формі. Це чітка і недвозначна вимо-
га. Тому в чинній процедурі реєстрації особи громадя-
нином України передбачено дотримання як цієї, так і 
інших норм Конвенції.

Не обтяжуючи читачів юридичними деталями, під-
сумую: наразі законодавство України про громадян-
ство не містить норм, які б дозволяли вирішувати пи-
тання громадянства онлайн.

Але однозначно є позитивні зміни. Зокрема, ми 
серйозно працюємо над автоматизацією процесу та 
обліку набуття громадянства України іноземцями, 
особами без громадянства і біженцями. Уже в ниніш-
ньому 2021 році на замовлення ДМС фахівці пред-
ставництва МОМ в Україні розробили спеціальне 
програмне забезпечення «Облік осіб, які набули або 
припинили громадянство України». Новий IT-про-
дукт дозволяє, зокрема, здійснювати безперешкодний 
контроль за рухом заяв  на різних етапах та рівнях 
розгляду, а також зберігати копії поданих заявниками 
документів  в електронному вигляді. Наразі його вве-
дено в дослідну експлуатацію в усіх територіальних 
органах Державної міграційної служби. 

 – В Україні постійно мешкають майже 300 тис. 
іноземців і майже 160 тис. – тимчасово. Громадя-
ни яких країн отримали найбільше дозволів на по-
стійне або тимчасове проживання в Україні? Як 
змінилися ці процеси протягом останніх років і що 
на них впливає?

– Ситуація змінилася, і поясню чому. Стабільну тен-
денцію до збільшення іммігрантів та осіб, які бажа-
ють отримати дозвіл на імміграцію, ми спостерігали 
в Україні майже 13 років. Цей процес розпочався піс-
ля прийняття у 2001 році Закону «Про імміграцію» 
і тривав аж до другої половини 2014 року. Далі ми 
пам’ятаємо, що відбулося. Після тимчасової окупа-
ції АР Крим та частин Луганської і Донецької облас-
тей скоротилась і кількість бажаючих іммігрувати в 
Україну.

Наведу кілька цифр. Якщо до другої половини 2014 
року іноземцям та особам без громадянства щорічно 
видавалося біля 20-25 тис. дозволів на імміграцію, то 
у 2015-му  було видано лише 16,6 тис. таких дозволів,  
а в 2020-му – біля 12 тис. Хоча зрозуміло, що на по-
казники 2020 року  суттєво вплинув фактор пандемії 
СOVID-19 та від’ємна динаміка міграційної актив-
ності у світі. 

За останніми даними, в Україні наразі постійно про-
живають біля 290 тис. іноземців з понад 195 країн 
світу. Переважна кількість іммігрантів є громадяна-
ми республік колишнього СРСР, які зберегли сталі 
родинні та територіальні стосунки з Україною – це 
понад 80% іммігрантів. До них належать, зокрема, 
громадяни Російської Федерації (54,1% усіх іммі-
грантів), Молдови (6,9%), Азербайджану (4,6%), Ві-
рменії (4,3%), Грузії (3,8%), Білорусі (3,2%). Крім 
зазначених, в Україні постійно проживає значна кіль-
кість громадян В’єтнаму, Туреччини, Сирії, Китаю, 
Ірану, Ізраїлю.

Що стосується тимчасового проживання,  то на сьо-
годні в Україні нараховується біля 150 тис. іноземців 
та осіб без громадянства, документованих посвідка-
ми на тимчасове проживання з різних підстав. У  2020 
році ДМС оформила майже 60 тис. таких посвідок. 
З них найбільше отримано іноземцями, які прибули 
в Україну з метою навчання (21,8 тис.), працевлаш-
тування (8,5 тис.), возз’єднання сім’ї з громадянами 
України (21,9 тис.), возз’єднання сім’ї з іноземцями, 
які проживають в Україні (1,5 тис.).

– Торік Україна пішла назустріч громадянам Білорусі, які 
змушені були залишити свою країну, і збільшила дозволе-
ний термін перебування до 180 днів, а також спростила 
оформлення довідок на тимчасове проживання. Скільки 
громадян Білорусі скористалися цими можливостями?
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– Справді, у 2020 році Уряд прийняв два важливих 
рішення щодо врегулювання правового статусу гро-
мадян Республіки Білорусь. Так, постановою КМУ 
від 23.12.2020 р. № 1303 було затверджено поря-
док спрощеного оформлення громадянам Білорусі 
посвідок на тимчасове проживання. Цей порядок 
поширюється на підприємців, висококваліфікова-
них спеціалістів, фахівців у сфері інформаційних 
технологій та інновацій. Щодо них і членів їх сімей 
порядок діятиме до 31 грудня 2021 року.

Іншою постановою КМУ від 23.12.2020 р. № 1302 
передбачено, що протягом 2021 року до громадян 
Білорусі не застосовуються обмеження щодо стро-
ків тимчасового перебування, передбачених чинним 
законодавством. Тобто громадяни цієї країни, які 
прибули в Україну на законній підставі, можуть у 
2021 році тимчасово перебувати тут не більше, як 
180 днів протягом 365 днів.

Статистику документування громадян Білорусі ма-
ємо таку: 

• у 2020 році посвідку на тимчасове проживання 
отримали 2534, а посвідку на постійне проживання 
– 788 осіб;

• за І квартал 2021 року оформлено 720 посвідок 
на тимчасове проживання та 190 посвідок на по-
стійне проживання. 

 – Що являє собою нелегальна міграція в 2021 
році? Чи зменшився її рівень, які країни є прива-
бливими для нелегальних мігрантів? Як це явище 
пов’язане із торгівлею людьми та які заходи для 
попередження такої міграції вживає Україна?

– Не секрет, що Україна, як пункт кінцевого при-
значення, для нелегальної міграції не становить 
серйозного інтересу. Інша річ, що за географічним 
розташуванням наша країна цікава потенційним 
порушникам як транзитна – для наступного перемі-
щення до країн Євросоюзу. Але в умовах пандемії 
COVID-19 кордони суміжних з Україною держав 
працюють в іншому режимі. Тому хоча міграційний 
рух не припинився, умовний «градус» напруги з не-
легалами дещо знизився.

Це не значить, що міграційна служба втратила 
пильність і заспокоїлась. Лише у І кварталі 2021 
року ДМС, у співпраці з правоохоронними орга-
нами,  виявила 802 мігрантів з неврегульованим 
статусом, щодо яких прийнято 685 рішень про при-
мусове повернення та ухвалено 68 судових рішень 
про примусове видворення. Загалом з початку 2021 
року до адміністративної відповідальності за пору-
шення міграційного законодавства притягнуто 2064 
іноземців, що складає 50% від минулорічних показ-
ників за такий же період.

Відзначу, що в організації запобігання та протидії 
нелегальній міграції ДМС орієнтована на широке 
впровадження нових ІТ-інструментів та спеціаль-
ного програмного забезпечення. Значну практичну 
допомогу за цим напрямком ми отримуємо в рам-
ках проєкту «Підтримка управління міграцією та 
притулком в Україні» (IMMIS), який фінансується 
ЄС та імплементується Представництвом МОМ в 
Україні. Саме завдяки використанню нових IT-ком-
понентів ми зможемо скоротити терміни оформлен-
ня документів та відмовитись від ведення особових 
справ у паперовому вигляді.

Крім того, на офіційному вебсайті ДМС запуще-
но новий е-сервіс  «Повідомити про ймовірне по-
рушення міграційного законодавства». Відтепер 
покроково заповнивши на сайті спеціальну форму, 
громадяни можуть залишити повідомлення про ві-
домі їм факти можливого порушення іноземцями 
правил перебування в Україні. Кожний такий факт 
буде зафіксовано та перевірено в режимі міграцій-
ного контролю – незалежно від того, залишив заяв-
ник інформацію для зворотного зв’язку чи ні. Ми з 
розумінням ставимося до обох варіантів, оскільки 
в деяких випадках причина не називати себе може 
бути цілком вагомою. Але якщо особисті дані зазна-
чено, то ДМС обов’язково поінформує заявника про 
результати перевірки. 

Що стосується торгівлі людьми, то ця проблема 
виходить далеко за межі  одного відомства. Для Дер-
жавної міграційної служби пріоритетами у цьому 
напрямку залишаються превентивне інформування 
громадян про можливі ризики, консультаційна до-
помога, а також взаємодія з компетентними органами щодо 

ідентифікації та документування ймовірно постражда-
лих осіб. Представники територіальних органів 
ДМС входять до  складу Координаційних рад з пи-
тань сімейної, ґендерної політики, протидії торгівлі 
людьми та домашньому насильству при ОДА, співп-
рацюють з відповідними підрозділами Національ-
ної поліції і, в межах повноважень, беруть участь у 
реалізації спільних програм та заходів.

 – В Україні  зараз триває процес реорганізації 
районів у областях, а по суті – їх укрупнення. Чи 
не постраждають від цього процесу пересічні гро-
мадяни? Чи не доведеться їхати за послугами мі-
граційної служби за «тридев’ять земель»?

– З цього приводу нашим відвідувачам хвилювати-
ся не варто: утворення нових районів не вплинуло 
на мережу підрозділів ДМС. У структурі міграцій-
ної служби в областях та місті Києві працюють 580 
територіальних відділів та секторів, і всі вони зали-
шаються доступними для жителів громад. 

 Нагадаю, що на даний час приміщення підрозді-
лів ДМС у містах, районах та селищах обладнано 
сучасними робочими місцями з відповідним техніч-
ним устаткуванням з доступом до закритих каналів 
зв’язку. Там встановлено охоронну і протипожежну 
сигналізацію, системи  відеоспостереження тощо. 
У модернізацію підрозділів Державної міграційної 
служби вкладено значні державні кошти, тому вони 
й надалі виконуватимуть свої функції.

Що стосується децентралізації, то в контексті те-
риторіальної реформи для нас першочерговими є 
завдання підвищення якості та доступності  адмі-
ністративних послуг.  Для цього ми цілеспрямовано 
взаємодіємо з місцевою владою, органами реєстра-
ції територіальних громад, ЦНАПами і отримуємо  
позитивні результати. 

Уже зараз понад 200 ЦНАПів в усіх регіонах 
України надають послуги з оформлення ID-картки 
та біометричного закордонного паспорта. Це вияв 
реальної турботи про людей з боку місцевої вла-
ди.  Що стосується Державної міграційної служби, 
то ми всіляко сприяємо тим громадам та ЦНАПам, 
які орієнтовані на розширення  адміністративних 
послуг і хочуть доповнити їх перелік оформленням 
біометричних документів.  Це  наша незмінна по-
зиція,  і ми будемо її дотримуватися за будь-яких 
умов.

– Нещодавно уряд схвалив порядок оформлення 
посвідчення особи без громадянства. Скажіть, 
будь ласка, наскільки це питання є нагальним для 
нашого суспільства і чи багато в Україні осіб, які 
можуть претендувати на цей статус?

– Скажу відразу, що постанова Кабінету Міністрів 
№ 317 від 24.03.2021 р., якою затверджено порядок 
визнання особою без громадянства, – довгоочіку-
ваний документ. Прийняття цього акта завершило 
багаторічну роботу з нормативно-правового врегу-
лювання питань, пов’язаних із наданням статусу 
особи без громадянства. До речі, розпочалася ця 
робота ще у 2013 році, з моменту ратифікації Укра-
їною Конвенції про статус апатридів, учиненої 28 
вересня 1954 року в Нью-Йорку. 

Відтепер до Державної міграційної служби можна 
подати заяву про визнання особою без громадян-
ства, а ДМС має можливість оформлювати та вида-
вати довідки, що підтверджують відповідний статус. Чому 

це важливо? 
Перш за все, наявність довідки про визнання осо-

бою без громадянства дозволяє звернутися для 
оформлення інших документів – посвідки на тим-
часове проживання, дозволу на імміграцію, посвід-
ки на постійне проживання, посвідчення особи без 
громадянства для виїзду за кордон, подати клопо-
тання про прийняття до громадянства України. Ви-
знання особою без громадянства дозволяє людям  
офіційно працевлаштуватись, отримувати медичну 
допомогу, освіту, пенсію тощо.

Таким чином врегульовуються чимало життєво 
важливих питань для осіб, які тривалий час (інколи 
понад 20-25 років) проживають на території Укра-
їни за недійсними паспортами або взагалі без до-
кументів, що посвідчують особу. Здебільшого такі 
особи – це вихідці з колишнього СРСР, причому 
багато з них вже мають підстави для набуття гро-
мадянства або оформлення дозволу на імміграцію в 
Україну. Тепер ці питання можна розглядати і при-
ймати рішення.

Ще одним позитивним наслідком стала  можли-
вість визначити правовий статус дітей, які досяг-
ли повноліття, але не мають правових підстав на 
оформлення особистих документів. Найчастіше це 
зумовлено відсутністю відповідних документів у 
батьків. 

За попередніми оцінками,  наразі в Україні біля 35 
тис. осіб не мають документів, які посвідчують осо-
бу та її спеціальний статус. Міграційна служба го-
това допомогти кожному з них і використовуватиме 
для цього всі свої повноваження.

– І, нарешті, поділіться з нами планами розвит-
ку міграційної служби на найближче майбутнє.

– Маючи чимало позитивних результатів, ми 
прагнемо набагато більшого. Найголовніше наше 
завдання – зробити послуги міграційної служби 
максимально простими, легкими і доступними для 
всіх, хто до нас звертається. Тому на порядку ден-
ному:

 - створення можливості для одночасного оформ-
лення ID-картки та закордонного паспорта;

- налагодження електронного обміну інформацією 
з державними реєстрами і зменшення кількості до-
кументів для послуг ДМС; 

- законодавче врегулювання та подальше спрощен-
ня реєстрації місця проживання. 

Що стосується останнього, то скажу більше: че-
рез автоматизацію процесів реєстрації ми плануємо 
розв’язати, нарешті, «гордіїв вузол» так званої фор-
ми 13 – практична потреба у паперовій довідці про 
місце реєстрації просто зникне. 

Планів чимало, але головне – успішно їх реалі-
зувати. А це завжди колективний результат і зла-
годжена командна робота. Пишаюсь тим, що мігра-
ційна служба має потужний кадровий потенціал і, 
користуючись нагодою, хотів би побажати колегам з 
усіх куточків України віри в себе, наснаги та успіхів 
в досягненні омріяного. Читачам газети «Міграція» 
та всім нашим відвідувачам бажаю стійкості духу, 
нових сил і весняного оптимізму. Міцного здоров’я 
нам усім! 

– Шановний Максиме Юрійовичу, дякую за зміс-
товну розмову!

І. Супруновський
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Актуально

Повернення трудових мігрантів на 
Батьківщину є їхнім невід’ємним 
правом та відповідає інтересам дер-
жави і суспільства, що зацікавлені у 
збереженні та поповненні людського 
потенціалу та прискоренні розвитку 
країни. Водночас раптове та масове 
повернення мігрантів може призвести 
до ускладнення ситуації на ринку пра-
ці, зростання конкуренції за робочі 
місця, посилення соціальної напруги 
в суспільстві. Для уникнення негатив-
них наслідків повернення та успішної 
реінтеграції потрібні: інформаційна, 
консультативна підтримка мігрантів, 
сприяння ефективному використанню 
здобутого ними під час роботи за кор-
доном досвіду та зароблених коштів, 
що забезпечить поверненцям досяг-
нення самозабезпечення, відчуття 
комфортності та безпеки. 

Міжнародний досвід свідчить, що 
повернення мігрантів на Батьківщину 
потрібно розглядатися не лише як ви-
клик, а й як шанс залучення країною 
додаткових ресурсів, використання 
якого потребує цілеспрямованої ді-
яльності держави. Тому, за даними 
ООН, 63% країн світу розробляють 
та реалізують політику із сприяння 
поверненню мігрантів та їхній реінте-
грації.  Відповідні програми успішно 
діють в Албанії, Грузії, Іспанії, Поль-
щі, Португалії та інших країнах. 

Конкретні заходи, що застосовують-
ся, різні за змістом, проте характеризу-
ються кількома спільними підходами. 
По-перше, для їх розробки необхідна 
наявність надійної інформації щодо 
мігрантів-поверненців (чисельність, 
розміщення за регіонами, вік, стать, 
освіта, професія, причини та обстави-
ни повернення тощо), адже потреби у 
допомозі у різних осіб відрізняються. 

По-друге, ефективність державних 
заходів залежить від того, наскільки 
враховано запити самих мігрантів. 
Тому необхідна участь мігрантів, їхніх 
асоціацій в розробці відповідних про-
грам. До такої роботи мають бути до-
лучені також соціальні партнери, не-
урядові організації. Вкрай важливою 
є участь місцевої влади, конкретних 
громад, куди повертаються мігранти, 
оскільки реінтеграція відбувається 
саме на місцевому рівні. 

По-третє, підтримка повернення та 
реінтеграції мігрантів не повинна 
сприйматися суспільством як при-
вілей, відповідні заходи покликані 

сприяти позитивним змінам в інтере-
сах не лише мігрантів, а й усієї гро-
мади. 

По-четверте, вкрай бажаним є забез-
печення підтримки відповідних про-
грам країнами призначення мігрантів, 
на її отриманні країни походження 
повинні наполягати при міждержав-
них контактах. З одного боку, ситуа-
ція, в якій мігрант перебуває за кор-
доном, його правовий статус, гарантії 
трудових прав, доступ до соціального 
страхування тощо мають неабияке 
значення для успішної реінтеграції 
після повернення. З другого, – країни 
призначення можуть надавати пряму 
допомогу проєктам повернення. 

Наприклад, у 2009 році у Південній 
Кореї започатковано Програму щасли-
вого повернення, адресовану інозем-
ним працівникам, строк роботи яких 
в країні завершується. Вона передба-
чає професійне навчання, сприяння 
працевлаштуванню в корейських ком-
паніях,  які працюють на батьківщи-
ні мігрантів, допомогу в оформленні 
необхідних документів для трансферу 
набутих під час роботи в Кореї прав із 
соціального страхування.

У зв’язку із спричиненим пандемією 
COVID-19 зменшенням обсягів мігра-
ційних переміщень та поверненням 
багатьох мігрантів додому така скла-
дова міграційної політики, як сприян-
ня репатріації та реінтеграції грома-
дян, які повертаються на Батьківщину, 
набула надзвичайної актуальності та-
кож і для України. За оцінками, навес-
ні 2020 року повернулися приблизно 
10% мігрантів, ще 10% заробітчан не 
змогли виїхати на сезонні роботи за 
кордон, загальна чисельність повер-
ненців оцінювалася приблизно в 400 
тис. осіб. І хоча частина з них знову 
виїхала на роботу до зарубіжних дер-
жав, коли виникла така можливість, 
це вдалося не всім. Враховуючи про-
довження пандемії та її економічні 
наслідки, попит на робочі руки укра-
їнців за кордоном найближчим часом  
зростати не буде.

Реагуючи на ситуацію, Уряд декла-
рував створення нових робочих місць, 
залучення поверненців до проєктів 
«великого будівництва». Була запуще-
на програма «Доступні кредити 5-7-
9», якою могли скористатися також і 
мігранти-поверненці.  І, нарешті, Ка-
бінет Міністрів України ініціював за-
провадження адресної підтримки тру-
дових мігрантів, які повертаються на 
Батьківщину й інвестують у відкриття 
власної справи кошти, зароблені за 
кордоном. 

Урядом розроблено та подано до 
Верховної Ради України законопроєкт 
№ 4669 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо запровадження 
допомоги для економічної реінтеграції 
трудових мігрантів».  Він передбачає 
виділення бізнесменам-початківцям 
з числа  мігрантів, які повертаються 
на Батьківщину, безповоротних гран-
тів або безпроцентної позики в сумі, 
співставній з їхніми власними капі-
таловкладеннями (але не більше, ніж 
150 тис. грн).

Ухвалення законопроєкту сприятиме 
виконанню ст. 14 Закону України «Про 
зовнішню трудову міграцію», згідно 
з якою «держава сприяє реінтеграції 
в суспільство трудових мігрантів і 

членів їхніх сімей шляхом здійснен-
ня комплексу соціальних, правових, 
економічних та інших заходів, перед-
бачених законодавством», а також до-
сягненню однієї з цілей Стратегії дер-
жавної міграційної політики України 
на період до 2025 року, що полягає у 
створенні необхідних умов для повер-
нення та реінтеграції українських мі-
грантів в українське суспільство.

При підготовці законороєкту було 
використано досвід Молдови, зокрема 
державної програми PARE 1+1, суть 
якої полягає у виділенні мігрантам, 
які започатковують чи розширюють 
власний бізнес на Батьківщині, одного 
лею безповоротного гранту на кожний 
лей інвестицій,  зароблених за кордо-
ном коштів. 

Програма PARE 1+1 була запуще-
на у Молдові у 2010 році. Величи-
на гранту може сягати 250 тис. леїв 
(приблизно 14,3 тис. доларів США). 
Складовою програми є також нав-
чання мігрантів-поверненців веден-
ню бізнесу. Станом на 2020 рік таке 
навчання пройшли 2410 підприємців. 
Гранти отримали 1623 підприємства, 
тобто біля двох сотень щорічно, зав-
дяки чому було створено понад 4 тис. 
робочих місць. Витрати на програму 
з державного бюджету становлять 40 
млн леїв на рік, приблизно така ж сума 
залучається від міжнародних донорів, 
передусім ЄС. Водночас мігранти-у-
часники програми вклали в економіку 
країни понад трильйон леїв (приблиз-
но 56 млн доларів США), по 3,15 лея 
на кожний лей допомоги, що доводить 
ефективність програми.

Чинний в Молдові механізм реін-
теграції трудових мігрантів  та залу-
чення їхніх коштів в економіку по-
зитивно оцінюється та пропагується 
Міжнародною організацією з міграції, 
яка у співпраці з українськими відом-
ствами, відповідальними за розвиток 
економіки та сфери зайнятості, імпле-
ментувала  пілотний проєкт аналогіч-
ного змісту. Аналіз його виконання та 
вивчення міжнародного досвіду за-
вершилися розробкою законопроєкту 
№4669. 

Вкрай своєчасна ініціатива Уряду 
щодо запровадження допомоги для 
економічної реінтеграції трудових мі-
грантів не може не вітатися. Разом з 
цим, хотілося б висловити  деякі мір-
кування, які могли б бути розглянуті 
під час доопрацювання законопроєкту  
в парламенті.

Так, Уряд пропонує надавати до-
помогу у започаткуванні бізнесу мі-
грантам, які вже повернулися в Укра-
їну. Разом з тим очевидно, що більш 
продуктивним і менш болісним є за-
здалегідь підготовлене повернення. 
Тому отримувати державну підтримку 
повинні як ті мігранти, які уже повер-
нулися, так і ті, які готують своє по-
вернення, вивчаючи можливості для 
самозайнятості. 

Варто надати доступ до державної 
допомоги не лише особисто мігранту, 
але також, за його відсутності в кра-
їні, членам його родини першої лінії 
спорідненості (чоловікові/дружині, 
батькам, дітям), які є отримувачами 
валютних переказів з-за кордону і 
вкладають ці кошти у власний бізнес 
з метою забезпечення зайнятості та 
евентуального повернення мігранта 

на Батьківщину.
Більшої гнучкості потребує підхід 

до визначення терміну працевлашту-
вання за кордоном, який дає право на 
отримання допомоги. У законопроекті 
він становить не менше одного року. 
Разом з тим, панівною моделлю закор-
донного заробітчанства українців є 
нетривалі, проте регулярно повторю-
вані поїздки на роботу за кордон. Тому 
варто визначити накопичувальний 
термін роботи за кордоном, який може 
бути підставою для отримання гранту.

Нелогічною видається запропонова-
на норма щодо надання безповорот-
ного гранту лише тим мігрантам, які 
мають не менше десяти років страхо-
вого стажу. Адже стаж, крім іншого, 
залежить від віку. Відтак отримати 
грант зможуть відносно старші особи, 
тоді як для молоді, котра не накопичи-
ла необхідного страхового стажу, буде 
доступний лише безвідсотковий кре-
дит, який мігрант повинен повернути. 
Разом з тим, держава зацікавлена пе-
редусім у поверненні на Батьківщину 
молодих, економічно активних грома-
дян.

У законі було б доцільно деталізу-
вати критерії відбору проєктів для 
надання грантів, підкресливши, що 
йдеться про бізнеси, в яких зацікав-
лені громади, куди повертаються мі-
гранти, у першу чергу такі, що спря-
мовані на підвищення економічної 
спроможності території, розбудову 
інфраструктури, створення робочих 
місць, культурний розвиток. Потріб-
но також передбачити механізм уз-
годження результатів відбору проектів 
бізнес-планів, які конкуруватимуть за 
отримання реінтеграційної  допомоги 
з громадами, де плануватиметься від-
криття відповідних бізнесів.

У законі варто передбачити мож-
ливість фінансування грантів для 
мігрантів-поверненців не лише із 
Державного бюджету, а й з інших за-
конних джерел, а також надати ЦОВВ, 
відповідальному за регулювання тру-
дової міграції, повноваження щодо за-
лучення на ці цілі донорських коштів 
(зокрема з країн, де працюють укра-
їнські мігранти), коштів міжнародної 
технічної допомоги тощо.

Внесений до Верховної Ради України 
законопроєкт № 4669 є важливим кро-
ком на шляху удосконалення мігра-
ційної політики з метою використання 
потенціалу міграції для соціально-е-
кономічного розвитку країни. Разом 
з тим,  запропоновані в законопроєкті 
заходи є лише частиною необхідних 
для сприяння поверненню мігрантів 
на Батьківщину та забезпечення їхньої 
реінтеграції і недостатні для комп-
лексного розв’язання проблеми. Для  
досягнення мети,  зазначеної в Стра-
тегії державної міграційної політики, 
потрібна подальша робота з розробки 
механізмів всебічної реінтеграції по-
верненців, не лише економічної, а й 
психологічної, культурної, освітньої.

О. А. Малиновська,
 д-р наук з держуправління,

 старший науковий співробітник,
 заслужений діяч 

науки і техніки України, 
головний науковий співробітник 

Національного інституту
 стратегічних досліджень

Підтримка економічної реінтеграції трудових мігрантів, які 
повертаються на Батьківщину



13№(04) 230
к вітень 2021

На часі

Що несе українцям лібералізація трудового законодавства? Позиція 
профспілок України

В організованій Національною спілкою журналістів 
України і Федерацією профспілок України  Всеукраїнській 
онлайн-конференції «Атаки на права працівників: позиція 
профспілок» узяли участь понад 230 редакторів, членів 
правління і секретаріату НСЖУ, керівників всеукраїнських 
профспілок і територіальних профоб’єднань ФПУ. І це 
була найбільша за числом учасників з усіх всеукраїнських 
онлайн-нарад, які проводилися НСЖУ. 

До спілкування з представниками засобів масової інфор-
мації приєдналися голова Федерації профспілок України 
Григорій Осовий, провідні спеціалісти ФПУ, юристи, на-
уковці. Вони поінформували про тенденції та результати 
лібералізації трудового законодавства у світі і в Україні, на-
дали консультації з актуальних питань трудових відносин.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко, звертаючись до спі-
керів, наголосив: «Ми розглядаємо цю конференцію як 
майданчик для інформування наших колег про ініціативи 
Федерації профспілок у справі захисту прав працівників, 
а також для отримання відповідей на актуальні питання в 
роботі медіа».

Щодо ініціатив НСЖУ в справі захисту прав журналіс-
тів і редакційних колективів ЗМІ Сергій Томіленко нага-
дав, що нині формується щорічний антирейтинг «Вороги 
преси», куди вносяться імена чиновників, які перешкоджа-
ють роботі редакцій і несуть загрозу свободі слова. Також 
НСЖУ активно співпрацює з податковим та профільними 
комітетами Верховної Ради, з урядовими структурами в 
справі напрацювання пільгового законодавства для медіа 
та впровадження антикризових заходів у період карантин-
них обмежень внаслідок поширення коронавірусної хворо-
би COVID-19.

«У захисті прав творчих колективів друкованих ЗМІ 
позиція ФПУ проявляється в діалозі з «Укрпоштою», де 
профспілки намагаються вплинути на національного по-
штового оператора, адвокатуючи інтереси друкованої пре-
си, відтермінувавши чергове підвищення поштових тари-
фів. Ми вдячні профспілкам за таку підтримку і чекаємо 
позитивного результату», – стверджує Сергій Томіленко.

  «Права працівників та профспілок під загрозою» – лейт-
мотив виступу голови Федерації професійних спілок Укра-
їни Григорія Осового.

У своєму виступі Голова ФПУ, зокрема, зазначив, що ре-
формування законодавства у справі трудових відносин без-
посередньо вплине на життєвий рівень практично кожної 
української сім’ї. За статистикою, на українському ринку 
праці налічується 10 млн 900 тис. найманих працівників, 
решта – підприємці, трудові мігранти. 1 млн 700 тис. осіб 
становлять офіційні безробітні. І якщо в країнах ЄС зайня-
тість населення становить до 75%, то в Україні ця цифра 
сягає тільки біля 57%. Сьогодні на одне вакантне робоче 
місце претендують щонайменше шестеро осіб. 

Пояснюючи переваги профспілкових організацій, він на-
голосив: «Трудові відносини формуються через укладення 
трудових договорів між працівником і роботодавцем. Є та-
кож колективні договори – коли згуртовані в організаціях 
профспілок працівники мають двовекторну систему захи-
сту: через особистий трудовий договір і колективну угоду. 
Нині колективні договори діють у 98% підприємств, уста-
нов, організацій країни.

Якщо радянська система була більше спрямована на за-
хист найманих працівників, то нинішня ринкова економіка 
ставить питання про збалансованість трудових відносин  
працівника і роботодавця. І тут Григорій Осовий застерігає, 
що така рівність в умовах високого безробіття може при-
звести до диктату роботодавця. А також слід враховувати, 
що нинішня владна політична сила, декларуючи себе як 

неоліберальна, проводить повну ревізію чинного трудово-
го законодавства. Викликають тривогу наміри провладної 
більшості повністю демонтувати систему трудових відно-
син, що забезпечує права працівників протягом десятиліть. 
Нещодавно під керівництвом першого заступника голови 
Верховної Ради Руслана Стефанчука група нардепів по-
дала законопроєкт, що також спрямований  на демонтаж 
норм і стандартів трудових відносин.

Професійні спілки, як особливо наголошується, виступа-
ють проти погіршення існуючих умов праці, проти посла-
блення трудових прав і трудових гарантій. Минулого року 
були проведені акції профспілок із залученням міжнарод-
них організацій, що дало можливість призупинити турбо-
режим зміни трудового законодавства.

Але на сьогодні профспілки відзначають другу хвилю 
атак на права працівників і відсторонення профспілок від 
процесу їхнього захисту. У відповідь ФПУ напрацювала 
комплексний покроковий план дій щодо захисту трудових 
прав українців.

«Економічні вигоди не повинні превалювати над трудо-
вими правами і гарантіями. Профспілки готуються до рі-
шучих протестних дій на захист трудящих і водночас ми 
готові до діалогу із законотворцями і урядовцями», – завер-
шив свій виступ голова ФПУ Григорій Осовий.

 «Лібералізація трудового законодавства – загроза для 
працівників та профспілок», – стверджує юрист, керівник 
ГО «Трудові ініціативи» Георгій Сандул.

Зі своєю командою він постійно моніторить реформи в 
сфері соціальних і трудових відносин, активно розкриває 
позицію профспілок у ЗМІ.

Георгій Сандул зазначає, що з початком пандемії до проф-
спілок звертається велика кількість журналістів, котрі втра-
тили свою роботу і стикаються з величезною кількістю про-
блем. Це й неофіційне працевлаштування на телеканалах і 
в газетах, невиплата заробітних плат тощо. А лібералізація 
трудового законодавства – перехід від колективних догово-
рів лише на індивідуальні – може боляче вдарити по всіх 
працюючих. І це, на думку юриста,  дуже актуальна про-
блема, зважаючи на нинішній високий рівень безробіття в 
Україні.

Аналізуючи загрозливі, як він вважає, законопроєкти, Ге-
оргій Сандул підкреслює: «Встановлюється дискримінаці-
йний правовий режим регулювання праці на малих та се-
редніх підприємствах, де працюють до 250 людей. А у нас, 
за статистикою, 70% населення зайняті на малих і серед-
ніх підприємствах. Нинішні законопроєкти  передбачають 
можливість звільняти працівника без пояснень причини 
звільнення, що порушує норми міжнародної практики. Вод-
ночас з ухваленням цих законопроектів профспілки втрача-
ють механізми захисту працюючих. І сьогодні нам треба 
дивитися на кращі світові практики, які в період пандемії 
спрямовані на посилення гарантій працівників і посилення 
колективного трудового захисту.

Георгій Сандул проаналізував законопроєкти, що врегу-
льовують норми дистанційної роботи. Їх він відзначив як 
позитив в українському законодавстві.

«Міжнародний досвід лібералізації трудового законодав-
ства та українські реалії» – тема, яку презентувала доктор 
юридичних наук, провідний науковий співробітник Ін-
ституту держави і права ім. В.М. Корецького, член Науко-
во-консультативної ради при Верховному Суді України Яна 
Сімутіна.

Вона звертає увагу, що в контексті реформування трудо-
вого законодавства та очікування його результатів з вуст на-
ших можновладців найчастіше звучать терміни «дерегуля-
ція», «дебюрократизація», «децентралізація» тощо. І каже, 
що Україна не перша в світі країна, де реформування трудо-
вого законодавства тривалий час стоїть на порядку денному.

Наймані працівники зазвичай не мають інших джерел до-
ходів, тому, вважає Яна Сімутіна, все, що пов’язано з їхніми 
умовами праці – надзвичайно важливе. До цього потрібно 
підходити дуже виважено, з урахуванням як позитивного, 
так і негативного досвіду інших країн.

Вона звертається до європейського досвіду, коли під-
креслюється необхідність розвитку гнучких форм трудо-
вих відносин та реформування трудового права в такий 
спосіб, щоб це сприяло економічному розвитку держави. 
Це так званий золотий трикутник: більш мобільна робо-
ча сила, більш гнучка державна політика на ринку праці, 
більш ефективні системи соціального захисту. Зрештою 
так в розвинених країнах підтримується  економічна ефек-
тивність і зберігається низький рівень безробіття. Класичні 

приклади такої політики – Данія, США, деякі інші країни, 
де є значний простір для дій роботодавців, але водночас є 
підкріплена нормами законодавства та судовою практикою 
захищеність працівників, відсутня сваволя роботодавців у 
питаннях звільнення.

«Чи має ставитися за мету в нинішніх українських реаліях 
саме лібералізація чи дерегуляція трудових відносин? – за-
значає Яна Сімутіна. – Адже метою будь-якої реформи має 
бути створення збалансованого правового регулювання, 
щоб законодавство не було суперечливим, а було стабіль-
ним і мало б повноцінно реалізовуватися на практиці. На 
жаль, як сумнозвісний законопроєкт  «Про працю», так і 
точкові зміни до чинного  Кодексу законів про працю, що 
вносяться, можуть негативно відобразитися на правозасто-
суванні, що й так на сьогодні є складним і не прогнозова-
ним».

 Заступник голови Федерації профспілок України Олек-
сандр Шубін, який представляє позицію ФПУ в парламент-
ських комітетах, говорив про вплив змін трудового законо-
давства на ринок праці та зайнятості.

Зокрема, Олександр Шубін відзначає, що в законопроєк-
тах  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого 
і середнього підприємництва та зменшення адміністратив-
ного навантаження на підприємницьку діяльність» і  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
дерегуляції трудових відносин» однією з проблем зазначено 
необхідність дерегуляції трудових відносин як основного з 
бар’єрів розвитку бізнесу, доступу інвестицій та розвитку 
економіки України. 

Проте він вважає, що це не зовсім так і посилається на ав-
торитетні джерела інформації: «У 2019 році експерти Сві-
тового банку презентували своє дослідження щодо бар’єрів 
розвитку України. На диво, поряд із корупцією, засиллям 
олігархату, не реформуванням судової влади, хаотичністю 
податкової системи та проблемами захисту інвестицій і 
приватної власності, проблеми із ринком праці було постав-
лено на шосте місці. Але не з причин його зарегульованості, 
а з причин масового відтоку працівників з України за кор-
дон, елементарного браку робочої сили. 

Посилаючись на опублікований на сайті Федерації робо-
тодавців України Індекс впевненості бізнесу – 2020, Олек-
сандр Шубін зазначає, що й тут про зарегульованість тру-
дових відносин не йдеться. Також на сайті Європейської 
бізнес-асоціації в опублікованому  дослідженні інтересів 
малого бізнесу відзначається вплив на розвиток малого біз-
несу низької купівельної спроможності, високих податків, 
проблем з владними інституціями, коронавірусної пандемії 
і аж ніяк не йдеться про зарегульованість. 

«Тобто реальні опитування засвідчують, що проблема,  
яку намагаються вирішити, насправді майже не існує», – 
підсумовує Олександр Шубін. Заступника голови ФПУ 
бентежить позиція розробників законопроєктів, які нама-
гаються запевнити, що індивідуальний трудовий договір, в 
який може бути внесено будь-яке положення (навіть якщо 
воно суперечить законодавству) не вважатиметься таким, 
що погіршує становище найманого працівника і дасть мож-
ливість працівникові вибороти на переговорах кращі для 
себе умови договору. Він зазначає: «Коли сьогодні людина 
приходить влаштовуватися на роботу, вона ладна підписати 
будь-що, тільки б отримати цю роботу.

А якщо, наприклад, у договорі буде написано, що в період 
локдауну роботодавець втрачає будь-які обов’язки перед 
працівником, людина не зможе планувати з таким трудовим 
договором своє майбутнє».

Початок, продовження на стор. 14
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Продовження, початок на стор. 13
Також було сказано: «Законодавець пише про те, що мі-

німальна заробітна плата не є константою і не виступати-
ме тригером для підвищення середньої заробітної плати. 
Нові законопроекти пропонують узаконити те негативне, 
що є вже й на сьогоднішній момент – неформальні трудо-
ві відносини, коли на цілком законних підставах можна 
буде офіційно платити менше мінімальної зарплати, не 
платити за надурочну роботу чи компенсації за шкідливі 
умови праці, частину заробітку виплачувати в конвертах. 
Відповідно, фонди соціального страхування, Пенсійний 
фонд недоотримають необхідних надходжень».

Нові законодавчі ініціативи, на думку профспілок, не 
стимулюють до легалізації заробітних плат, створення 
споживчого попиту, залучення інвестицій. Проте вони 
абсолютно чітко дають сигнал найманому працівнико-
ві, що в цій законодавчій юрисдикції йому вже більше 
очікувати нічого. А зовсім поруч є Польща, Словаччина, 
інші країни Східної Європи, які не дозволяють собі зни-
жувати рівень захисту найманих працівників і куди бу-
дуть виїжджати на роботу наші співгромадяни. 

«Це нові бар’єри для розвитку вітчизняного бізнесу – 

брак кваліфікованих кадрів в Україні і мільярди доларів, 
які, за оцінками уряду, українці заробляють для країн, де 
вони працюють», – наголошує заступник голови ФПУ 
Олександр Шубін. 

         Василь Андреєв, член платформи ГС Україна – ЄС 
розкрив тему: «Реформування трудового законодавства: 
міжнародний аспект».

Він звернув увагу на великий розрив між зобов’язан-
нями України щодо Угоди про  Асоціацію Україна – ЄС 
і апроксимації українського законодавства до європей-
ського. Зокрема щодо тривалості робочого часу, щодо 
безпеки праці, щодо трудових прав, а також щодо рів-
ності у трудових правах між чоловіками і жінками, де 
існує певна дискримінація жінок, виходячи з сімейних 
зобов’язань, які вони несуть перед своїми дітьми. 

Василь Андреєв, як голова всеукраїнської профспілки 
будівельників, застерігає, що законодавчі зміни, які на-
магаються протягнути тим чи іншим способом Уряд або 
окремі народні депутати, мають три основні складові, 
котрі викликають стурбованість. 

«По-перше, це безпечні умови праці, – говорить він, 
– принаймні, раніше ми використовували усі заходи,  у 
т. ч. і юридичні, для того, щоб тиснути на роботодавця, 
який наймає наших працівників і не дає їм формальних 
контрактів для того, щоб вони слідували національному 
законодавству, і стандартам. І це дуже важливо, виходячи 
з тих несприятливих факторів, які впливають на життя і 
здоров’я наших людей на робочому місці.

Після впровадження свободи трудового договору для 
малих і середніх підприємств, яких у будівельній галузі 
абсолютна більшість, усі їх працівники залишаться без 
трудових прав в частині безпеки праці. 

Друге, що нас турбує – це тривалість робочого часу. За-
мість оцих фарисейських розмов, що люди нібито хочуть 

перепрацьовувати, бо вони хочуть заробляти і тому їм по-
трібно дати таку можливість, а 120 годин на рік позанор-
мових – це вже архаїка, яку потрібно знищити. Насправді 
люди не хочуть працювати по 400 годин на місяць,  люди 
хочуть заробляти за годину стільки, щоб вистачало гідно 
утримати і себе, і членів своєї сім’ї. 

І трете, що нас турбує – це формалізація трудових від-
носин. На 1 січня 2022 року таких формалізованих від-
носин не стане більше, якщо будуть прийняті ліберальні 
трудові законопроекти. 

За результатами нашої дискусії з організаціями робото-
давців можна зробити висновок, що не болить їм трудове 
законодавство. Воно їм не потрібне. Вони вже навчились 
працювати з існуючими законами». 

Він переконаний, що не в інтересах працівників при-
йняття ліберальних трудових законопроектів, які нав’я-
зуються провладною більшістю. Це призведе до від-
чутного погіршення умов праці і змусить їх швидше 
прийняти рішення залишити Україну, стати трудовими 
іммігрантами.

Л. Кущ
 власкор газети

8 квітня минуло 80 років від смерті в Хер-
сонській в’язниці Маріуша Заруського – над-
звичайно популярної в Польщі постаті. Це 
бригадний генерал (generał brygady),  письмен-
ник-мариніст, яхтсмен, альпініст, засновник 
польської гірсько-рятувальної служби та ор-
ганізатор вітрильного спорту. Проте мало хто 
знає, що значна частина життя  легендарного 
поляка пов’язана з Україною та Одесою.

Народився Маріуш 31 січня 1867 року в 
селі Думанові, що розкинулось над річкою 
Смотрич трохи на північ від Кам’янця-По-
дільського. У цьому селі його батько Севе-
рин Заруський орендував маєток і вів власне 
господарство. Сім’я Заруських, а це батько, 
мати Єфросина, брати – старший Станіслав і 
молодший Болеслав – та дід Йозеф, мешкали 
в просторому будинку неподалік від росій-
сько-австрійського кордону. Це була родина 
з великими патріотичними традиціями, його 
батько і дядько Стефан були учасниками пов-
стання 1863 року. Тож дитячі роки Маріуша 
припали на період переслідування поляків 
після повстання. Клопотання дворян та міс-
цевих селян, які стверджували, що під час 
повстання «пан адміністратор» не виїжджав 
з дому, дозволили уникнути заслання до Си-
біру. Таким чином сім’я Заруських не була 
розлучена і Маріуш мав щасливе дитинство. 

Він читав «Робінзона Крузо» та твори Жуля 
Верна, грався з ровесниками в індіанців та 
інші ігри.

Батьки намагалися дати дітям ґрунтовну 
освіту. Спочатку Маріуш навчався у приват-
ній школі Мілковських у Могилів-Поділь-
ському, далі продовжив навчання  в  Кам’я-
нець-Подільській гімназії, по закінченні якої 
у 1885 році став студентом фізико-математич-
ного факультету Новоросійського університе-
ту в Одесі. Після другого курсу помер батько, і 
сім’я Заруських переїхала до Одеси, поселив-
шись в будинку на вулиці Базарній. Одеса ста-
ла для Маріуша другим домом, його поглинув 
бурхливий вир життя в цьому місті. Саме тут 
юнак назавжди закохався у море, навчався в 
морській школі, виходив в море на яхтах, а під 
час літніх канікул здійснив свою першу мор-
ську подорож на вітрильнику «Мева» на Да-
лекий Схід через Єгипет, Сирію, Індію, Китай 
та Японію простим моряком.

Навчаючись в університеті, Маріуш Зарусь-
кий займався нелегальною роботою, підтри-
мував зв’язок із польськими рухами «Поль-
ська ліга» та «Сокіл». Щоб уникнути підозри, 
вступив волонтером до царського війська і 
через рік звільнився в званні прапорщика. Та 
царська поліція натрапила на слід організації і 
невдовзі Маріуш був відправлений на  5 років 
заслання до Архангельська. Тут діяла поль-
ська громада, де він познайомився з Тадеушем 
Галецьким, відомим під літературним псевдо 
Анджей Струг, з яким тривалий час підтриму-
вав стосунки. За допомогою громади Зарусь-
кий видав збірку «Із Надсона – вибрана пое-
зія». Маріуш домігся від губернатора дозволу 
вийти в плавання матросом на кораблі. Гаран-
тією повернення стало чесне слово. Перше 
плавання він здійснив на шхуні «Держава», 
а після повернення закінчив Морську школу 
і отримав звання штурмана каботажного суд-
ноплавства. Вже навесні 1899 року як штур-
ман Маріуш Заруський веде вітрильник «На-
дія» до Норвегії. Свої враження від подорожі 
він відобразив у поетичних збірках «Морські 
сонети», «Північні моря».

Після закінчення терміну заслання Маріуш 
повернувся до Одеси, де одружився з Ізабел-
лою Кетлінською, донькою відомого ліка-
ря – господаря квартири, де проживала його 
матуся. У 1901 році молода сім’я переїхала 
до Кракова, де Маріуш закінчив мистецьку 
школу. Через фінансові труднощі та незадо-
вільний стан здоров’я дружини подружжя 
переїздить у гірське містечко Закопане, де 
Маріуш створив рятувальну групу, яка у 1909 
році переросла у «Татрську добровільну ряту-
вальну службу», – першу гірсько-рятувальну 
службу у Польщі. З 1912 року до початку Пер-
шої світової війни Маріуш Заруський бере 
активну участь в нелегальній воєнізованій ор-
ганізації «Стрілецький союз». В 1914 році він 
поступає на службу в 1-й кавалерійський полк 
польського легіону (1 Pułk Ułanów Legionów 
Polskich), який воює на боці Австро-Угорщи-
ни проти Росії і через деякий час стає коман-
диром цього полку.

Після розпаду Австро-Угорщини М. Зарусь-
кий – активний учасник війни 1918-1921 рр. 
Польщі за незалежність. Вступив солдатом в 
національну польську армію, за три роки вій-
ни пройшов шлях від рядового до генерала та 
став особистим ад’ютантом президента Поль-
щі Станіслава Войцеховського (1923-1925). 
Однак, не бажаючи брати участь в інтригах у 
вищих ешелонах влади, подав у відставку

Відставний генерал вирішив присвятити за-
лишок життя своїй юнацькій мрії – морю. Він 
у 1923 році організував «Морську і річкову 
лігу» та «Польський яхт-клуб», взяв участь 
у заснуванні інших морських організацій у 
Польщі. На посаді генерального секретаря Ко-
мітету народного флоту об’їздив усю країну з 
метою популяризації мореплавства. На по-
жертви населення було придбано вітрильний 
фрегат «Дар Поможа», яхти «Феміда І» і «Фе-
міда ІІ». Як капітан цих суден, М. Заруський 
здійснює навчальні морські рейси для молоді. 
Після ліквідації у 1932 році Комітету народно-
го флоту генерал знайшов сили продовжити 
займатись улюбленою справою. На початку 
30-х років Маріуш Заруський підготував 

три посібники з мореплавства, активізував 
свою діяльність з молодим поколінням, ви-
соко цінуючи виховне значення і можливості 
харцерства (скаутської організації). Перша 
навчальна харцерська шхуна «Завіша Чарни» 
(«Zawisza Czarny») з’явилася у 1934 році, й 
на посаду капітана запросили  М. Заруського.  
Екіпаж,  який більш  як наполовину складався 
з підлітків, здійснив перший рейс за маршру-
том Копенгаген – Лондон – Антверпен. До 
серпня 1939 року шхуна виконала 26 рейсів.

Друга світова війна не дозволила М. Зарусь-
кому здійснити все задумане. Рятуючись від 
німецьких нацистів, генерал виїхав до Львова, 
куди вже у вересні 1939 року увійшли радян-
ські війська. Підрозділи НКВС відразу розпо-
чали арешти «неблагонадійних буржуазних 
елементів», до яких зарахували й 72-річного 
генерала. Маріуш Заруський був засуджений 
на 5 років заслання і переведений до Херсон-
ської в’язниці № 2 НКВС для подальшої від-
правки у Сибір. У в’язниці Маріуш важко за-
хворів і 8 квітня 1941 року помер після тяжкої 
хвороби та виснаження. Постановою Львів-
ської обласної прокуратури від 21 червня 1989 
року Маріуша Заруського було реабілітовано.

 В Україні про генерала вперше заговорили 
лише на початку 90-х років. У 1999 році за 
допомогою краєзнавців Херсона вдалося ви-
явити місце поховання в’язнів місцевої тюрми 
та встановити надгробок на могилі М. Зарусь-
кого. Згодом до Херсону в дар католицькій 
громаді міста було доставлено дзвін «Генерал 
Заруський» та пам’ятну дошку з написом: 
«Для того, котрий полюбив гори і моря, а по-
над усе – Вітчизну, і цієї любові навчав своїх 
вихованців».

Одеса знаходиться майже поруч з Херсоном, 
де пам’ятають і шанують видатного поляка. 
Ми бачимо, який великий духовний вплив на 
виховання поглядів та життєвої позиції Марі-
уша Заруського мали роки його навчання та 
перебування в Одесі. Але громада універси-
тету та міста мало піклується про увічнення 
пам’яті видатної людини.

Василь Вельможко, краєзнавець

Маріуш Заруський і Одеса
Історія та люди
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Ми всі живемо і працюємо в епоху по-
стійних змін, коли доводиться швидко зна-
ходити рішення і постійно вчитися чомусь 
новому. Під час пандемії COVID-19 лікарні 
стрімко мобілізували свої ресурси, і Одеса 
– не виключення: саме тут знаходиться при-
ватна лікарня з найбільшою в Україні кіль-
кістю місць для пацієнтів з коронавірусом 
– Медичний дім Odrex.

Odrex розпочав боротьбу з коронавірусом 
ще з самого початку пандемії, навесні 2020 
року, і на сьогодні тут пролікували вже по-
над 2000 складних випадків в стаціонарі та 
реанімації, 2600 – амбулаторно, ще більше 
– дистанційно.

За словами лікарів, які щоденно працюють 
у «червоній зоні», пандемія лише підкрес-
лила необхідність слідувати міжнародним 
стандартам доказової медицини на проти-
вагу власним спостереженням окремої лю-
дини, лікаря або пацієнта. Для прийняття 
рішення, в яких умовах краще лікувати паці-
єнта, амбулаторно або в стаціонарі, існують 
спеціальні міжнародні шкали. За ним оці-
нюється стан пацієнта з урахуванням віку, 
частоти серцевих скорочень, температури, 
частоти дихання, сатурації, наявності супут-
ніх патологій.

Як саме сьогодні лікують COVID-19 у 
стаціонарі? Наріжним каменем лікування 
є оксигенотерапія (лікування зволоженим 
киснем). Медичний дім Odrex має власну 
станцію, яка забезпечує клініку киснем: 
вона працює безперебійно і має запас кис-
невих балонів для екстрених випадків. За 
допомогою кисневої терапії можна коригу-
вати стан пацієнта, дати організму час від-
новитися і виробити ті імунні фактори, які 
дозволять перемогти захворювання. Кисень 
– найближче до ліків від коронавірусу, що 
наразі є в світі, оскільки іншого специфічно-
го лікування поки що не існує.

Для важких пацієнтів застосовують пе-
редові технології – і це не тільки апарати 
ШВЛ, які, на щастя, знадобляться вкрай ма-
лому відсотку хворих. Шприцеві, інфузійні 
насоси максимально точно дозують пре-
парати, досягаючи цільових показників в 
крові важких пацієнтів, на моніторах лікарі 
контролюють гемодинаміку, кровонасичен-
ня киснем, тиск, пульс та інші показники, 
в потрібні моменти використовують порта-
тивний рентген, УЗД або транспортування 
на КТ. Та не менш важливими за високо-
технологічні застосування є увага лікарів, їх 
людяність, вдумлива і делікатна комунікація 
з пацієнтом та його родичами, які хоч на де-
щицю, але полегшать завжди непросте ліку-
вання.

Однак лікування COVID-19 не обмежуєть-
ся стаціонаром. Приблизно 80% мають лег-
кий перебіг захворювання – і, разом з тим, 
багато питань. Як зазначають сімейні лікарі 
Odrex, пересічні пацієнти не володіють од-
нозначною та доказовою інформацією про 
алгоритм дій при COVID-19. 

На що важливо звернути увагу? 
По-перше, COVID-19 не лікують антибіо-

тиками: вони не допомагають проти вірусів, 
якщо приймати їх без призначень, винищу-
ють корисну мікрофлору кишківника і тим 
самим завдають удару по імунітету. По-дру-
ге, при перших симптомах коронавірусу не 
треба робити КТ легенів: пневмонія на КТ 
є більш, ніж у половини безсимптомних па-
цієнтів, однак її виявлення ніяк не впливає 
на тактику лікування. По-третє, COVID-19 
не завжди завершується після отримання 
негативного результату тесту. Дві трети-
ни пацієнтів стикаються з так званими за-
лишковими явищами, або постковідним 
синдромом: кашель, температура близько 
37°С, слабкість, порушення сну, перепади 
настрою та тривожний розлад, порушення 
серцебиття. Тож після одужання, наполя-
гають лікарі Odrex, важливо ще якийсь час 
поберегти себе.

Наразі у нас нарешті з’явився дієвий метод 
боротьби з пандемією – масова вакцинація. 
Лікарі Медичного дому Odrex приєднались 
до кампанії щеплення вакциною Covishield 
і впевнені, що це найкращий спосіб зробити 
людей невразливими до інфекції та вберегти 
життя рідних і близьких. На жаль, вакцина-
ція в Україні отримала серйозний спротив з 
боку населення без вагомих причин: через 
безвідповідальність ЗМІ, необізнаність лі-
карів первинки та численні недоліки самої 
системи охорони здоров’я. Однозначно вак-
цинація захищає від важких наслідків інфек-
цій. Часто вакцинація дозволяє уникнути 
смертельних випадків, важких пневмоній, 
які може викликати COVID-19. Так, реакції 
на щеплення від COVID-19 виникають ча-
стіше, ніж на інші вакцини – але, як кажуть 
лікарі, краще перетерпіти кілька днів непри-
ємних симптомів, аніж боротись із корона-
вірусом.

Минулого року багато з нас подивились 
на медицину і працю лікарів та медсестер 
новими очима. Ми захоплюємось медика-
ми, які працюють у «червоних зонах»: вони 
прийняли абсолютно нові клінічні ролі й 
продовжують працювати в умовах невизна-
ченості і підвищеного ризику. Але сьогодні 
кожному з нас слід все ще дотримуватись 
соціальної дистанції, носити маски, готу-
ватись до наступного етапу вакцинації – та 
обов’язково щепитись.

Пам’ятайте, що при погіршенні стану (на-
явності задишки в стані спокою, сатурації 
нижчої за 94%, особливо у віці старшому за 
65 та за наявності важких хронічних захво-
рювань) треба викликати Швидку допомогу 
та їхати до лікарні, де є кисень та інші ліки, 
які необхідно вводити в умовах стаціонару 
або реанімації.

На консультацію лікарів Odrex ви можете 
записатись за номером +38 (048) 730-00-30, 
через мобільний додаток або через форму на 
сайті odrex.ua, а викликати Швидку – за ко-
ротким номером 9000 з мобільного.

Зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку 
чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчасті-
ше вони сидять у траві, на висоті 20-60 см, і 
лише зрідка потрапляють на невисокі кущові 
рослини.

Іксодові кліщі можуть переносити збудників 
небезпечних захворювань людини і тварин, 
зокрема кліщового енцефаліту, бореліозу 
(хвороба Лайма), а також хвороби Міямото. 
Збудники потрапляють у наш організм під час 
присмоктування кліща.

Як уникнути контакту з кліщами
• Якщо ви зібралися на прогулянку, насам-

перед подбайте про відповідне вбрання: най-
більш безпечним буде одяг із довгими рукава-
ми, світлого кольору, дуже бажано вдягнути 
штани і заправити їх у шкарпетки.

• Для захисту використовуйте репелент – 
спеціальний засіб, що відлякує кліщів. Він 
може бути у вигляді аерозолю, мазі тощо. До-
тримуйтеся інструкції з використання засобу. 
Обов’язково зверніть увагу на тривалість його 
дії та не забувайте застосовувати повторно.

• На прогулянці тримайтеся ближче до цен-
тру стежки та не заходьте у траву обабіч: саме 
там кліщів найбільше.

• Увага: коли кліщ чіпляється до вашого одя-
гу, то залишається нерухомим, аж доки ви не 
припините активно рухатись, сядете чи ляже-
те. Саме тоді нападник починає шукати місце 
прикріплення до тіла – повільно переміщуєть-
ся знизу вгору. Цей процес може тривати від 
30 хвилин до трьох і більше годин, ба навіть 
кілька днів.

• Оглядайте себе та своїх близьких через 
кожні дві години прогулянки. Відчути укус 
кліща майже неможливо: комаха виділяє ане-
стетичну речовину, що знеболює укус. Потрі-
бен ретельний огляд, оскільки нападником 
може бути і так звана німфа – молодий дуже 
маленький кліщ.

• Відразу після повернення додому ще раз 
огляньте дітей, тварин і себе: найкраще це зро-
бити в білій ванні з добрим освітленням.

• Одяг, який ви зняли, слід ретельно почисти-
ти і випрати. Те саме зробіть із речами, яки-
ми ви користувалися на прогулянці. Просте 
витрушування не допоможе позбутися кліща.

Послідовність огляду
Почніть огляд знизу, від стіп, і поступово під-

німайтеся вгору. Зверніть увагу на такі місця:
• лінія шкарпеток;
• підколінна впадина;
• нижня лінія трусів (пах), верхня лінія тру-

сів;
• нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія 

бюстгальтера;
• комір сорочки;

• лінія волосяного покриву на голові, вуха;
• волосся та шкіра голови – промацайте їх 

руками.
Від ретельності огляду залежить ваше здо-

ров’я. Такий простий огляд мусить стати 
звичкою.

Що робити, коли кліщ уже присмоктався
• Одразу зверніться до лікаря. У травмпункті 

вам допоможуть витягти кліща і проконсуль-
тують щодо подальших дій.

• Якщо поблизу немає лікаря, видаліть кліща 
самостійно. Для цього можна використовува-
ти спеціальній пристрій для видалення клі-
щів, що продається у ветеринарних аптеках 
(«кліщосмик»). 

Треба притиснути його до шкіри, підсунути 

під кліща, акуратно розхитати кровопивцю з 
боку в бік (адже хоботок надійно «зацементо-
вано» в ранці слиною тварини), а тоді повіль-
но викрутити нападника (крутити можна у 
будь-який зручний для вас бік).

• Якщо нема пристрою, зробіть це пальцями, 
обгорнутими марлевою серветкою, або пінце-
том чи петлею з нитки. Витягайте кліща пово-
лі – без ривків!

• Важливо видалити кліща разом із хобот-
ком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки 
стерильною голкою.

• Після видалення кліща ранку потрібно 
змастити антисептиком, а руки вимити з ми-
лом.

Що робити далі
Не всі кліщі переносять збудників небезпеч-

них захворювань, однак їхні укуси можуть 
загрожувати людині різними недугами, яких 
може нараховуватись біля 150.

Видаленого кліща необхідно помістити у 
флакон, пробірку, іншу чисту посудину, по-
класти туди ж маленький шматочок травини 
та щільно закрити кришку. За направленням 
лікаря-інфекціоніста у лабораторній мережі 
здійснюють дослідження кліщів на наявність 
збудників бореліозу.

Також протягом трьох тижнів спостерігайте 
за своїм станом: щоденно вимірюйте темпера-
туру тіла, а в разі її підвищення чи почерво-
ніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, 
– негайно зверніться до лікаря.

Щороку біля 20 тис. осіб через укуси кліщів 
звертаються до закладів охорони здоров’я.

Слідами COVID-19. Досвід 
Медичного дому Odrex

Як уберегтися від кліщів

Спортивні новини
УПЛ 2020/2021 «Динамо» Київ–

чемпіон 
України!
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МІГРАЦІЯ

 Ікона Божої Матері «Живоносне Джерело» 
відома ще з V століття. Саме тоді біля Кон-
стантинополя чудотворний образ, за допомо-
гою водного джерела, вилікував незрячого. 
Це чудо не могло залишитися непоміченим, і 
пізніше про нього стало відомо всім. За нака-
зом імператора Лева I на честь явленого чуда 
був побудований храм неподалік божествен-
ного джерела. Дуже важко назвати навіть при-
близну кількість тих людей, які зцілилися в 
цьому храмі. Цей образ набув великої пошани 
серед віруючих. Тому незабаром з іконогра-
фічного зображення, розташованого поблизу 
джерела, почали писати списки, які потім розі-
йшлися по всьому світові, даруючи православ-
ним людям зцілення і Божу благодать.
  На самій святині зображено Богоматір, що 
сидить у купелі (фонтані) з маленьким Ісусом 
на руках. Іконографія цього лику Богородиці 
походить від такого типу, як Нікопея Кіріотиса 
(«Володарка-Переможниця», «Непереможна 
Воєвода»). Від початку на святині джерело не 
малювали, однак пізніше до загальної компо-
зиції було додано і фіалу (чашу). А згодом на 
святині почали зображувати водойму та фон-
тан.
  Святий образ Богоматері має набагато глиб-
ший зміст і значимість, ніж просто цілющі 
властивості святої води в первинному джерелі 
або у більш пізніх купелях і джерелах, які було 
посвячено на Її честь.
 Живоносне Джерело Пресвятої Богородиці 
– це уособлення Найсвятішої, що виношує в 
своєму лоні Спасителя людства, обдаровує 
життям всіх, хто щиро вірить у Нього і в Його 
Отця, Котрий перебуває у Ньому.
  Адже не дарма багато хто говорить, що Го-
сподь – це і є наше Життя, називаючи його 
«Життяподавчий Христе», а Її (Богоматір) 
– «Джерело», «Початок». Не дарма у давньо-
руській іконописній традиції одна з назв Її 

лику зветься «Істочная», тобто «Джерельна» .
Богородиця може зцілювати тіла і душі земних 
мешканців, як справжня дбайлива Матір, Яка 
взяла під свою опіку весь людський рід. Перед 
Святим образом, який був названий на честь 
цілющих вод, відкритих за велінням Богома-
тері імператором Левом I Маркелом, віруючі 
просять допомоги:
  • задля позбавлення шкідливих звичок, а та-
кож для порятунку від згубних пристрастей;
  • для лікування фізичних і душевних недуг;
Богородиця також допомагає в збереженні 
праведного життя та сприяє тим, хто обтяже-
ний скрутою душевної скорботи і позбавлений 
життєвих сил.
  Щира молитва, звернена до образу Богороди-
ці, допомагає здолати навіть найважчі недуги.
Яке диво створила Божественна святиня? У 

Фессалії один з жителів ще змолоду мріяв по-
бачити те місце, де тече Чудотворне джерело. 
І ось настав час, коли він з іншими православ-
ними нарешті зміг розпочати свій тривалий 
паломницький шлях. Однак дорогою юнака 
наздогнала хвороба і, розуміючи, що жити 
йому залишилося зовсім недовго, фесса-
лієць попросив прочан, які мандрували з 
ним, щоб коли трапиться неминуче вони не 
відразу поховали його тіло, а віднесли до 
Святого джерела і вилили на нього три по-
судини чудотворної води, і лише після цього 
віддали спочилого землі. Православні люди 
виконали з молитвою прохання вмираючо-
го, однак, коли на тіло паломника пролила-
ся джерельна вода з третьої посудини, той 
ожив. Після цього чуда фессалієць вирішив 
присвятити своє життя служінню й подвиж-
ництву Господу та Богородиці, за молитва-
ми яких Син Божий, волею Своєї Матері, 
повернув йому життя.
  Існує величезна кількість інших прикла-
дів зцілення водою з джерел, освячених на 
честь Пресвятої Проте чудо відбувається 
лише тоді, коли людина сумлінно і від всієї 
душі промовляє молитву, й живе в постійній 
вірі у Бога. Саме тоді стається довгоочікува-
не полегшення і зцілення.
 Святковий день на честь чудотворного 
зображення Богоматері «Живоносне Дже-
рело» був встановлений на знак пам’яті про 
відбудову храму «Живоносного Джерела» в 
Константинополі (Стамбулі), який був зве-
дений імператором Левом I Маркелом, з волі 
Божої Матері, над чудодійним джерелом. 
Припав цей день саме на п’ятницю Світло-
го тижня і тепер щорічно в православних 
церквах на Святому тижні із пасхальною 
хресною ходою звершують чин водосвяття, 
особливо біля шанованих цілющих джерел.
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  Від природи людині не дається знан-
ня і спрямованість на добрі стосунки 
з іншими людьми. Ця гуманістична 
основа людських взаємин формуєть-
ся через виховання. Стає все більш 
очевидним, що для подолання кризо-
вих ситуацій у розвитку людини і су-
спільства необхідні, перш за все, не 
трансформації суспільних структур, 
а щось набагато складніше і тонше. 
Необхідні глибокі зміни у свідомо-
сті та поведінці сучасної людини, 
які могли б облаштувати її внутріш-
ній світ, наповнити новим змістом 
її прагнення, соціальні та естетичні 
ідеали, уявлення про добро і зло. 
Завдання полягає в цілеспрямовано-
му формуванні свідомості пов’яза-
ності та взаємозалежності індивіда, 
групи, суспільства і, нарешті, всього 
людства.
 Виховання сучасної людини ви-
магає включення елементів стану 

єдності як нового етапу розвитку 
людської спільноти. 
 Оскільки ми вже стали єдиною ро-
диною, єдиним народом, єдиною 
системою, в якій усі залежать один 
від одного, то немає іншого виходу – 
ми повинні прийняти це з усією сер-
йозністю. Ще в сім’ї дитина повинна 
отримати знання про інтегральні вза-
ємини в своєму сімейному оточенні. 
І далі по мірі розвитку дитина вво-
диться в світ інтегральних зв’язків з 
сусідами по будинку і вулиці, в місті, 
в школі, в своїй країні. Вона повин-
на отримати повне уявлення про те, 
що всі залежать від усіх, і ніхто не 
може зрушити з місця, не зрушивши 
інших. 
 Батьки, вихователі, вчителі фор-
мують основу відношення дітей до 
життя у взаємозалежному середо-
вищі нового життєвого простору. З 
раннього дитинства необхідно готу-
вати дитину до розуміння і відчуття 
необхідності враховувати інтереси 
всіх без винятку.
  Люди, причетні до освіти, з одно-
го боку, повинні прийняти цей інте-
гральний закон саме як закон, а з ін-
шого боку, якомога швидше задіяти 
його, наповнивши систему вихован-
ня відповідним змістом.
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 Любов – це зустріч, оргазмiчна зустріч життя і смерті. Якщо не з’яви-
лося любові, то це означає, що ви щось упустили. Ви народилися, ви 
жили і ви померли, але ви щось втратили. Ви упустили жахливо, ви 
упустили абсолютно, ви упустили інтервал посередині. Щоб досягти 
цього, є чотири кроки, про які треба пам’ятати. 
  Перший ступінь – бути тут-i-зараз, тому що любов можлива тільки 
тут-i-зараз. Ви не можете любити у минулому. Багато людей просто 
живуть пам’яттю – вони любили у минулому. І є інші, які люблять в 
майбутньому – цього теж не може бути. Це – способи уникнути лю-
бові: минуле і майбутнє – способи уникнути любові. Таким чином, 
ви любите або у минулому, або ви любите в майбутньому, а любов 
можлива тільки в сьогоденні, тому що тільки у цей момент зустріча-
ються життя і смерть у темному просторі, який усередині вас. Цей 
темний простір завжди присутній. Він ніколи не у минулому і ніколи 
не в майбутньому.
  Якщо ви надто багато думаєте – а думання завжди буває про минуле 
або про майбутнє – ваша енергія абстрактніша за відчуття. Відчут-
тя існує тут-i-зараз. Якщо ваша енергія в структурі мислення, то у 
вас недостатньо енергії, щоб йти у відчуття – і любов неможлива. 
Тому перший крок – бути тут-i-зараз. Майбутнє і минуле приносять 
думання; думання руйнує відчуття. І людина, занадто обтяжена мис-
ленням, незабаром абсолютно забуває, що вона має і серце. Людина, 
яка занадто заглибилась в думання, незабаром починає рухатися та-
ким чином, що її почуття замовкають. І незабаром почуття, до яких 
не прислухаються, починають зникати. У цій ситуації знаходяться 
мільйони людей, які не відають, що означає серце. Вони думають, що 
серце – це просто апарат. Вони повністю сконцентровані на голові. 
  Голова – це крайність; вона потрібна, це хороший інструмент, але її 
потрібно використовувати як слугу. Вона не має бути хазяїном.
Як тільки голова стає хазяїном, а серце залишається позаду, ви поми-
ратимете; і ви не знатимете, що є Бог, тому що ви не знатимете, що є 
любов. Коли ви повністю втрачені в любові, це стає Богом. Любов є 
початок Бога, або Бог – це найвищий пік любові.

ГОРОСКОП
на ТРАВЕНЬ 2021 року

Лев. У травні Леви будуть зайняті сер-
дечними справами. Цілком можлива 
пропозиція руки й серця! З роботою у 
вас повна гармонія: ви легко знайде-
те баланс між особистими справами і 
працею. Будете продуктивним і ви до-
бре відпочинете.

Діва.У взаємовідносинах у вас все буде не 
так просто. Непорозуміння та сварки, зриви 
– все це про травень. На роботі доведеться 
розгрібати величезну кількість справ, тому 
намагайтеся якомога краще справлятися зі 
своїми обов’язками. Не слухайте пліткарів і 
не звертайте уваги на глузування.

Скорпіон. Гороскоп на травень для 
Скорпіона говорить, що ви можете по вуха за-
кохатися і потонути в нових взаємовідносинах. 
На роботі перестаньте думати про результат і 
зосередьтеся на процесі. Будьте готові до того, 
що в травні ви можете витратити велику суму 
грошей. Проте усе вийде на краще.

Стрілець. Не найкращий місяць, щоб роз-
починати нові стосунки, попри велику 
кількість залицяльників. Двічі подумай-
те, перш ніж проводити весь час в офісі. 
Іноді потрібно і розслаблятися. Проводьте 
повноцінні вихідні, відпочивайте.

Козеріг. У вашому житті можливі кардинальні 
та позитивні зміни. У цьому місяці ви можете 
зустріти кохання, про яке мріяли все життя. 
На роботі ви, як зазвичай, робитимете свою 
справу і виконуватиме її добре. Але не чекайте 
заохочення. Краще візьміть відпустку і самі 
нагородіть себе відпочинком.

Водолій. У цьому місяці Водолії можуть 
захотіти розлучитися з партнером. Це пра-
вильне рішення. Якщо ви втратили інтерес 
до своєї роботи, то все ж варто повернути 
його або ж пошукати щось новеньке.

Риби. У ваших взаєминах може розпоча-
тися період нудьги та одноманітності. У 
травні можлива нестача грошей, але це 
не привід брати кредити й тонути в бор-
гах. Проаналізуйте свої витрати, цілком 
ймовірно, що ви витрачаєте занадто багато 
грошей.

Овен. Ви зможете досягти успіху у 
взаємовідносинах: вам точно зізнаються у 
коханні. На роботі доведеться тримати ба-
ланс між особистими справами і працею. 
Але намагайтеся не поспішати й не приймати 
поспішних рішень, інакше наробите помилок.

Телець. На роботі цілком можливі дуже 
різкі повороти, які застануть вас зненаць-
ка і позначаться на фінансовій ситуації. 
Щоб «фінанси не співали романси», 
змиріться і пристосуйтесь, постарайтеся 
витрачати щонайменше грошей.

Близнюки. Попри те, що у Близнюків 
на роботі все йде рівно, у фінансах 
все не так добре. У травні ви можете 
серйозно витратитися: на відпочинок, 
довгоочікувану покупку або ще на щось 
приємне.

Рак.У взаємовідносинах вас не так вже 
і просто заманити в любовні тенета: 
ви дуже сором’язливі й занадто багато 
розмірковуєте. Постарайтеся не брати 
кредити та зовсім не позичати грошей, 
якщо тільки це не критично.

Ваги. Ви легко зможете домогтися 
взаємних почуттів від свого коханого, 
але варто подумати, чи потрібні вам 
стосунки на цьому етапі життя? Увесь 
травень ви можете витратити на пошук 
додаткового заробітку або на гаруван-
ня на роботі.

Образ Божої Матері «Живоносне Джерело»
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