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З 25 серпня по 1 жовтня 2021 року 
на території України було проведено 
загальнодержавні цільові профілак-
тичні заходи під умовною назвою 
«Мігрант», спрямовані на нагляд та 
контроль за виконанням законодав-
ства у міграційній сфері.

«Важливо відзначити, що плано-
ві перевірки проводилися Держав-
ною міграційною службою у тісній 
співпраці з працівниками Націо-
нальної поліції, Державної при-
кордонної служби та Служби без-
пеки України», – розповіла Голова 
ДМС України Наталія Науменко.

Спільними діями територіальні ор-
гани ДМС та правоохоронці вияви-
ли 2392 незаконних мігрантів, щодо 
2235 з них прийнято рішення про 
примусове повернення та щодо 75 – 
рішення про примусове видворення. 
72 мігрантів, які мали неврегульова-
ний правовий статус перебування в 
Україні, було розміщено у пунктах 
тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, 972 – забо-
ронено в’їзд до України.

Загалом за порушення міграцій-
ного законодавства понад 5,5 тис. 
іноземців та громадян України було 
притягнуто до адміністративної від-
повідальності. Найчастіше – у понад 
4,3 тис. випадків – за порушення іно-
земцями та особами без громадянства 

правил перебування в Україні і транзит-
ного проїзду через територію Укра-
їни (стаття 203 КУпАП).

За час проведення заходів терито-
ріальні органи та підрозділи ДМС 
забезпечили виконання 1042 рішень 
про примусове повернення та 45 
рішень про примусове видворення 
іноземців та осіб без громадянства 
з території України.

«На порушників міграційного 
законодавства накладено штра-
фів на суму майже 11 мільйонів 
гривень, з яких майже 8 міль-
йонів уже поповнили державну 
скарбницю», – зазначила Голова 
ДМС.

Міграційна служба продовжувати-
ме на постійній основі уживати захо-
дів із виявлення та документування 
порушень міграційного законодав-
ства, притягнення до відповідаль-
ності порушників законодавства 
про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства, а також про-
тидії нелегальній міграції в Україні.

«Ця робота завжди була і залиша-
ється для нас у пріоритеті. Саме 
тому ДМС і надалі буде ефектив-
но працювати за цим напрямком 
у тісному співробітництві з усіма 
правоохоронними органами», – 
наголосила Наталія Науменко.

ДМСУ

У межах робочої поїздки на Одещину 
Президент України Володимир Зелен-
ський взяв участь у засіданні Конгре-
су місцевих та регіональних влад при 
Главі держави, на якому було детально 
розглянуто питання протидії поширенню 
коронавірусної хвороби.

«Ми з вами сьогодні свідки чергової по-
тужної хвилі коронавірусу, хвилі «Дельта» 
й появи нових штамів. Щодня – антире-
корди в усьому світі, і ми не виняток. Що-
дня в Україні антирекорди й захворілих, і, 
на жаль, померлих», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що 
втрати від пандемії за добу вже наближа-
ються до добових втрат військових під час 
Другої світової війни. Тому і чиновники, і 
бізнес, і громадяни повинні вживати захо-
дів, щоб збільшити кількість щеплених.

«Ми розуміємо, що вихід один – вакци-
нація. Треба збільшувати відсоток вакци-
нованих людей, щоб вийти з цього колап-
су. Очільники на місцях, дуже вас прошу 
засинати й прокидатися з цією темою», – 
закликав Глава держави.

Президент нагадав, що на минулому за-
сіданні Ради національної безпеки і обо-
рони було поставлено завдання збільшити 
кількість щеплень проти коронавірусу до 
300 тис. за добу. І на сьогодні в Україні вже 
роблять біля 290 тис. щеплень, але потріб-
но дедалі активніше нарощувати темпи 
вакцинації, адже збільшується кількість 
хворих і померлих.

У цьому контексті Володимир Зелен-
ський подякував ЗМІ, зокрема й цен-
тральним, які долучилися до кампанії з 

донесення до людей інформації про важ-
ливість та безпечність вакцинації.

«Я дуже прошу, щоб ми всі виключили 
соцмережі з цього питання і включили 
мозок. Треба вакцинуватися – на сьогод-
ні це не «страшилки», це єдине рішення. 
Я хочу, щоб ми не боялися цих «стра-
шилок» у ЗМІ та соцмережах, а боялися 
цього вірусу», – сказав Глава держави й 
додав, що нині в усьому цивілізованому 
світі ставлення людини до вакцинації 
стає майже показником її грамотності та 
обізнаності.

Керівник Офісу Президента України 
Андрій Єрмак зазначив, що кожен по-
садовець мусить щодня попереджати 
громадян про небезпеку COVID-19 і на 
власному прикладі демонструвати важ-
ливість вакцинації.

За його словами, нині в Україні до-
статньо вакцин проти коронавірусу й 
відкрито значну кількість пунктів вак-
цинації…

«Уряд, і команда Президента, і всі 
владні структури, зробили все, щоб цей 
процес був організований, але досі в де-
яких містах виникають питання», – за-
уважив Андрій Єрмак.

Він також повідомив, що на виконан-
ня завдання Володимира Зеленського 
представники Кабінету Міністрів та 
Офісу Президента частіше відвідува-
тимуть регіони України, контролюва-
тимуть і допомагатимуть у розв’язанні 
проблемних питань на місцях.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 
який брав участь у роботі Конгресу за 
допомогою відеозв’язку, розповів про 
забезпечення киснем медичних закла-
дів, де лікують хворих на коронавірус.

За інформацією Міністра охорони 
здоров’я Віктора Ляшка, наразі 16 
областей України перейшли на «черво-
ний» рівень епідемічної небезпеки. У 
системі охорони здоров’я розгорнуто 70 
тис. ліжок для хворих на коронавірус, з 
них понад 48 тис. зайняті, зазначив він.

«Сьогодні серед госпіталізованих 80% 
пацієнтів – киснезалежні. Споживання 
кисню зросло в рази. У жовтні два за-
води зупинилися на регламентні роботи, 
щоб відновитись і продовжити працю-
вати з більшою потужністю. Один завод 
уже відновив роботу у п’ятницю, інший 
– з понеділка», – повідомив Міністр…

president.gov.ua

14 жовтня 2021 року – День захисника України 28 жовтня 2021 року – 77-ма річниця вигнання з України нацистських загарбників
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В Одесі розвивається 
виробництво соку ... від 

торгової марки «Ньютон»

Міграційна робота в 
Херсонській області – цілі 

та пріоритети

Історія створення, 
розвитку та головні 

надбання: ДМС Львівщина 
святкувала 10-ліття...

Газета  «Міграція» 
– Лауреат  ХХІІ  

Загальнонаціонального 
конкурсу

ДМС України спільно з правоохоронними 
органами виявили понад 5,5 тис. порушників 

міграційного законодавства

Н.М. Науменко призначено Головою 
Державної міграційної служби України

Глава держави в Одесі на засіданні Конгресу 
місцевих та регіональних влад: Треба 

вакцинуватися – на сьогодні це єдине рішення

Розпорядженням Кабінета Міністрів України 
від 11 жовтня 2021 р. № 1226-р, призначено 
Науменко Наталію Миколаївну Головою Дер-
жавної міграційної служби України.

 Редакційна колегія газети «Міграція»
 вітає шановну Наталію Миколаївну

 з призначенням.
Бажає міцного здоров’я, миру, злагоди та 

нових успіхів в розбудові 
Державної міграційної служби України!
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У Державній міграційній службі України

У Дипломатичній академії Украї-
ни ім. Г. Удовенка при МЗС України 
відбулася дослідницька ознайомча 
зустріч, у якій взяли участь Голова 
ЄММ Магнус Олівіус, Голова ДМС 
України Наталія Науменко, заступник 
директора Департаменту Європей-
ського Союзу і НАТО МЗС України 
Сергій Саєнко, директор Департа-
менту міжнародного співробітництва 
МВС України Руслан Фуфалько, ди-
ректор Департаменту організаційно-
го забезпечення ДМС України Во-
лодимир Промогайбенко, директор 
Департаменту у справах іноземців та 
осіб без громадянства ДМС України 
Петро Синявський, а також представ-
ники контактних пунктів ЄММ різних 
країн (Литви, Естонії, Словаччини, 
Німеччини).

Під час круглого столу Голова ДМС 
подякувала європейській стороні за 
швидкий розгляд звернення України 
щодо приєднання до роботи в рамках 
ЄММ, а також ознайомила іноземну 
делегацію з міграційною системою 
України та основними засадами функ-
ціонування міграційного відомства.

Крім того, Наталія Науменко зазна-
чила, що участь у роботі ЄММ на-
дасть ДМС можливість долучитися до 
розробки нових стратегічних рішень 
в контексті управління міграційними 
процесами та розвитку оперативної 
комунікації з державами-членами 
ЄС у міграційній сфері. Також Голо-
ва ДМС висловила сподівання, що в 
рамках подальшої співпраці буде ор-
ганізовано додаткові візити представ-
ників ЄММ до України – для більш 
детального ознайомлення з міграцій-
ною системою нашої країни.

У свою чергу експерти Європейської 
міграційної мережі презентували 
представникам України основні заса-
ди функціонування та роботи ЄММ, 
її структуру, практичну роботу, пе-
реваги та виклики, а також необхідні 

ресурси і правила, що застосовуються 
до країн, які приєднуються до роботи 
у мережі як спостерігачі.

19 жовтня експерти ЄММ ознайоми-
лися з роботою Центру обслуговуван-
ня громадян «Паспортний сервіс», де 
мали можливість спостерігати за про-
цедурою оформлення біометричних 
документів в Україні.

За результатами візиту до України 
іноземна делегація підготує доповідь 
для Керівної Ради Європейської мі-
граційної мережі щодо започаткуван-
ня процедури приєднання України до 
ЄММ як спостерігача.

* Європейська міграційна мережа 
(European Migration Network) була 
заснована 14 травня 2008 року Рі-
шенням Ради Європейського Союзу 
з метою надання об’єктивної, до-
стовірної і порівняльної інформації 
з питань міграції та притулку для 
установ Європейського Союзу, а та-
кож органів і установ держав-членів 
ЄС. ЄММ забезпечує відповідною ін-
формацією розробників та координа-
торів державних політик, а також 
громадськість. Готує звіти, дослі-
дження та інші публікації, а також 
публікує щоквартальний бюлетень, в 
яких аналізується політика щодо мі-
грації та надання притулку і відсте-
жується розвиток законодавства у 
цій галузі.

ЄММ співпрацює з іншими агенція-
ми на рівні ЄС (Європейське бюро під-
тримки притулку EASO, Європейське 
бюро підтримки притулку Frontex, 
Агентство з питань основних прав 
FRA), а також установами та ме-
режами, що фінансуються ЄС (Єв-
ропейською мережею повернення 
та реінтеграції та Європейською 
інтегрованою ініціативою з питань 
повернення) з метою забезпечення 
легальної та нерегулярної міграції та 
повернень.

dmsu.gov.ua

На жаль, в Україні та світі знову спостерігається стрім-
ке погіршення епідемічної ситуації щодо COVID-19 – 
кількість нових випадків зараження зростає щодня.

У зону високого ризику важкого перебігу та смерті від 
коронавірусу потрапляють особи, які щоденно контак-
тують з великою кількістю людей. Серед них і праців-
ники Міграційної служби, які працюють у постійному 
контакті з людьми.

Багато наших колег уже перехворіли або й досі хворі-
ють на COVID-19, однак маємо і позитив, адже зростає 
серед нас і кількість людей, які отримали щеплення від 
COVID-19.

Наразі в Україні є достатня кількість якісних та визна-
них у світі вакцин, якими ми можемо щепитися безко-
штовно та у найкоротші терміни – кожна з них ефектив-
но запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.

Чому ж важливо вакцинуватися від COVID-19? Пере-
дусім, для того, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а 
також – рідних, колег чи просто людей, які перебувають 
поруч з нами у транспорті. Причому щепитися варто 

навіть тим людям, які вже перехворіли, адже імунітет 
після перенесеної хвороби залежить від особливостей 
організму кожної окремої людини.

Важливо: чим більше людей зроблять щеплення, тим 

швидше заходи профілактики COVID-19 стануть не по-
трібними, а відтак – уся країна зможе повернутися до 
звичного життя.

Водночас, необхідними залишаються носіння масок, 
користування дезинфікуючими засобами та дотримання 
соціальної дистанції. Так само слід залишатися вдома 
та утримуватися від відвідування місць значного скуп-
чення людей, якщо ви маєте симптоми ГРВІ, нещодавно 
контактували з хворими на COVID-19 або перебували у 
країнах, в яких виявлено випадки зараження.

Однак потрібно пам’ятати, що усі ці заходи лише до-
помагають зменшити ризик контакту з вірусом або його 
передавання іншим людям, але їх недостатньо, аби по-
бороти коронавірус.

Тому просимо усіх не зволікати і записатися на ще-
плення, щоб захистити себе та близьких від COVID-19.

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

У місті Дніпрі відбу-
лася щорічна конферен-
ція юристів міграційної 
служби. Цього року захід 
проходив уже вп’яте та 
стосувався актуальних пи-
тань діяльності юридичних 
служб системи ДМС.

Участь у конференції 
взяли директор Департа-
менту юридичного забез-
печення Олена Дубчак, а 

також працівники юри-
дичних служб апарату та 
територіальних органів 
ДМС.

Під час зустрічі її учас-
ники розглянули практич-
ні аспекти застосування 
норм законодавства, яке 
стосується міграційної 
сфери, та обговорили 
шляхи вдосконалення ор-
ганізації правової роботи 

в діяльності міграційної 
служби і проблемні питан-
ня.

Окрему увагу приділи-
ли аналізу судової прак-
тики та застосуванню 
функціоналу «Судові про-
вадження», інструменти 
та алгоритми якого, зо-
крема, призначені по-
кращити взаємодію між 
юридичними службами 
ДМС, зробити процес 
обміну інформацією та 
документами простішим 
і оперативнішим, полег-
шити контроль за дотри-
манням процесуальних 
строків.

Також у ході живого 
спілкування колеги роз-
глянули практичні пи-
тання, що виникають в 
діяльності юридичних 
служб та поділилися до-
свідом щоденної роботи.

dmsu.gov.ua

Дякую кожному за те, що обрали сво-
їм покликанням захист нашої держави 
і самовіддано бороните її свободу, не-
залежність та територіальну ціліс-
ність!

Міцного здоров’я, миру та благопо-
луччя усім вам! Щастя, добра і злагоди 
кожній вашій родині!

Слава Україні!
З повагою,

Наталія Науменко,
Голова ДМСУ

Експерти Європейської міграційної мережі та 
представники ДМС обговорили приєднання України 

до роботи в ЄММ як спостерігача

Щиро вітаю зі святом усіх захисників та 
захисниць України!

Проведено щорічну конференцію працівників 
юридичних служб органів ДМС України

Інфографіка про кількість біометричних паспортів, оформлених у 
вересні 2021 року 

Загалом з початку року оформлено:
ID-карток – 1 250 521, закордонних паспортів – 1 589 806.

Вакцинуйся – захисти себе та людей поруч!
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У Державній міграційній службі України

Відбувся візит делега-
ції Державної міграційної 
служби України на чолі із 
заступником Голови ДМС 
Іваном Двойленком до мі-
ста Гданськ (Республіка 
Польща).

Візит відбувся у рамках 
багаторічної плідної співп-
раці між ДМС та Прикор-
донною Вартою Республі-
ки Польща. Метою поїздки 
є участь представників 
української міграційної 
служби у тренінгу з питань 
застосування ІТ-систем в 
управлінні міграцією.

Делегація ДМС обгово-
рила із представниками 
Бюро зв’язку та інформа-
тики Головної комендату-
ри Прикордонної Варти 
Республіки Польща про-
цес управління їх проек-
тною групою (програмі-
стами), технічні елементи 
для створення програмно-
го забезпечення власни-
ми силами Прикордонної 
Варти, використання біо-
метрії в процесі прикор-
донного контролю, а також 

інформаційні рішення, які 
дозволяють підтримувати 
обмін інформацією між 
установами, що займають-
ся управлінням міграцією, 
з метою реалізації концеп-
ції Центральних інформа-
ційних систем державних 
органів Республіки Поль-
ща.

Програмою заходу також 
було передбачено озна-

йомлення зі структурою та 
задачами Морського від-
ділу Прикордонної Варти 
Республіки Польща, Від-
діленням Прикордонної 
Варти в Гдині та Кашуб-
ської дивізії Прикордонної 
Варти в частині охорони 
державного кордону та 
протидії і боротьби з неле-
гальною міграцією.

dmsu.gov.ua

Про це під час коорди-
наційної наради у Офісі 
Генерального прокурора 
України заявив Міністр 
внутрішніх справ Укра-
їни Денис Монастир-
ський.

За словами Міністра, 
для правоохоронців та 
громадян саме законо-
давче врегулювання є 
точкою відліку того, 
яким чином повинен 
функціонувати законний 
обіг зброї.

«За ініціативи МВС 
до кінця цього року – 
початку наступного в 
Україні має запрацюва-
ти повноцінний реєстр 
зброї. Проблема вели-
кого неврегульованого 
обігу травматичної зброї, 
переробки такої зброї 
набуває дедалі більшого 
значення. Ми працюємо 
не тільки над профілак-
тикою, але і над тим, щоб 
травматична зброя ви-
роблялася таким чином, 
щоб неможливо було її 
переробити у вогнепаль-
ну. У цьому напрямку ми 

співпрацюємо з виробни-
ками зброї», – повідомив 
Денис Монастирський.

Міністр внутрішніх 
справ також наголосив, 
що нині значно збіль-
шився продаж наркоти-
ків через мережу Інтер-
нет: «Кожен п’ятий факт 
продажу наркотичних 
речовин зафіксовано 
через Інтернет. До цієї 
проблеми підключено 
працівників Кіберполіції. 
У найближчі роки цей 
напрямок збуту буде ос-
новним і тому в пріори-
теті боротьба з ним».

Також Міністр зазна-
чив, що ця проблема по-
требує посилення коор-
динації, тому слідчі НПУ 
повинні супроводжувати 
саме такі провадження 
разом з прокуратурою.

Денис Монастирський 
нагадав, що, за матеріала-
ми звіту з питань торгівлі 
людьми Державного де-
партаменту США, у 2017 
році Україна вийшла з 
групи країн, де процвітає 
торгівля людьми і тепер 
перебуває у так званій 
другій групі...

mvs.gov.ua

Розпочала свою роботу Віденська мі-
граційна конференція, яка є щорічним 
флагманським заходом Міжнародного 
центру з розвитку міграційної політики 
(м. Відень, Австрія) та провідною плат-
формою для обговорення міграційних 
питань як у Європі, так і поза її межами.

Цьогорічна конференція зосереджена 
на переосмисленні міграційних парт-
нерств, на викликах, можливостях та 
стратегіях посилення співпраці в клю-
чових регіонах у безпосередній близь-
кості від Європи та загалом у світі.

Криза в Афганістані та існуючі тен-
денції, прискорені пандемією, роблять 
конструктивний діалог і колективні дії 
ще більш актуальними, ніж будь-коли. 
Міжнародне партнерство є умовою sine 
qua non для ефективного вирішення 
поточної та можливої міграційної кри-
зи. Враховуючи необхідність пошуку 
спільної мови, цьогорічна конференція 
звертає увагу на оцінку поточного ста-
ну справ у зовнішній політиці в сфері 
міграції та досліджує, де можна досяг-
ти реального прогресу між ключовими 
партнерами.

Голова ДМС України Наталія Наумен-
ко стала онлайн-учасником конференції, 
а також взяла участь у серії засідань ви-
сокого рівня, під час яких основну увагу 
було спрямовано на вирішення поточ-
них проблем, зокрема – переміщення із 
Афганістану та необхідність створення 
стійких і функціонуючих афро-європей-
ських міграційних партнерств.

До Віденської міграційної конферен-
ції також долучилися директор Депар-
таменту у справах іноземців та осіб 
без громадянства Петро Синявський 
та начальник Управління міжнародних 
зв’язків Денис Шпак. Вони взяли ак-
тивну участь у панельних дискусіях, 
зосереджених, зокрема, на дослідженні 
реалій ключових маршрутів міграції до 
Європи, антикризовому управлінні на 
зовнішньому кордоні ЄС, майбутньому 
Європейського Союзу в умовах бурхли-
вої геополітичної ситуації та подальших 
шляхах розвитку ситуації у надзвичай-
но чутливій сфері міжнародних відно-
син, до якої належить і міграція.

dmsu.gov.ua

 Відбувся візит експер-
тів MIEUX+ (Migration 
EU eXpertise) до м. Києва 
у рамках першого етапу 
проекту з розробки Пла-
ну заходів щодо інтегра-
ції біженців та осіб, які 
потребують додаткового 
захисту в українське сус-
пільство на 2022-2025 
рр. Експерти MIEUX+ 
ознайомилися з поточ-
ною правовою та інсти-
туційною ситуацією в 
сфері інтеграції біженців 
та осіб, які потребують 
додаткового захисту в 
Україні, шляхом прове-
дення робочих зустрі-
чей із працівниками за-
цікавлених відомств та 
організацій України, до 
повноважень яких нале-
жать вищезазначені пи-
тання.

Візит відбувся у рамках 

залучення ДМС експерт-
ної допомоги в сфері ін-
теграції біженців та осіб, 
які потребують додат-
кового захисту в Укра-
їні, оскільки серед усіх 
категорій іноземців, які 
проживають в Україні на 
законних підставах, най-
більш уразливою кате-
горією, що потребує до-
помоги та підтримки від 
держави, є саме біженці 
та особи, які потребу-
ють додаткового захисту. 
Запровадження і реа-
лізація заходів щодо їх 

інтеграції не втрачають 
актуальності, оскільки є 
частиною міжнародних 
зобов’язань України у 
відповідності до Кон-
венції ООН про статус 
біженців 1951 року.

За результатами візиту 
експертами буде розро-
блено рекомендації та 
проект Плану заходів 
щодо інтеграції біженців 
та осіб, які потребують 
додаткового захисту в 
українське суспільство 
на 2022-2025 рр.

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!

Начальника Управління 
ДМСУ в

Тернопільській області
Давибіду

Ярослава Івановича

Начальника Управління 
ДМСУ в

Івано-Франківській області
Саїва

Сергія Степановича

Т.в.о.начальника ГУ ДМСУ в
Дніпропетровській області

Кулябу
Світлану Борисівну

Начальника Управління 
ДМСУ в

Черкаській області
Шапрана

Івана Володимировича

Начальника Управління 
ДМСУ

в Миколаївській області
Іванова

Володимира Васильовича

Делегація ДМС України перебувала з візитом 
у Республіці Польща

За ініціативи МВС в Україні запрацює 
повноцінний реєстр зброї

Європейські експерти відвідали Україну з метою 
оцінки ситуації у сфері інтеграції біженців та осіб, 

які потребують додаткового захисту

Представники ДМС України взяли участь у Віденській 
міграційній конференції
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У ході проведення міжвідомчої 
операції щоденно до перевірок за-
лучалося 20 працівників міграційної 
служби Закарпаття, прикордонників, 

поліцейських.  За період відпрацю-
вання було:

• виявлено 27 нелегальних мігран-
тів;

• 158 іноземців притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності.

Сума накладених штрафів на по-
рушників міграційного законодав-
ства сягає майже 300 тисяч гривень!

Прийнято 35 рішень про примусове 
повернення іноземців до країни похо-
дження.

4 іноземців примусово видворено за 
межі України.

38 іноземцям заборонено в’їзд у 
нашу країну.

ГУ ДМСУ у Закарпатській області
Начальник УДМС у Житомирській 

області Анатолій Федорчук взяв участь 
у засіданні моніторингової групи для 
контролю реалізації проєктів, які фінан-
суються за рахунок субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміні-
стративних послуг.

Відповідно до розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України від 9 червня 2021 
року № 619-р «Про розподіл у 2021 
році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток мере-
жі центрів надання адміністративних 
послуг», Білокоровицька, Брусилівська, 
Новоград-Волинська, Овруцька, Попіль-
нянська та Черняхівська територіальні 
громади Житомирської області отрима-
ли субвенцію з державного бюджету на 
розвиток ЦНАПів.

Протягом засідання заслухано керів-
ників шістьох територіальних громад 
Житомирської області про стан викори-
стання коштів субвенції з державного 
бюджету.

Детальніше читайте на офіційному 
вебсайті Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації.

Управління ДМСУ 
у Житомирській області

Головний спеціаліст із 
звʼязків з громадськістю 
та ЗМІ УДМС України 
в Миколаївській області 
Олена Асєєва взяла участь 
в онлайн-дискусії, яку 
проводили ГО «Ла Стра-
да-Україна» у співпраці 
з Урядовою уповноваже-
ною з питань гендерної 
політики.

Темою заходу стало 
питання «Стамбульська 
конвенція – не лише про 
домашнє насильство: Як 
ратифікація Стамбуль-
ської конвенції посилить 
запобігання і протидію 
різним видам ґендерно 

зумовленого насильства в 
Україні?».

Дана дискусія стала пер-
шою із серії онлайн-дис-
кусій, які спрямовані на 
підвищення обізнаності 
осіб, відповідальних за 
прийняття рішень щодо 
стандартів та сфери дії 
Стамбульської конвенції.

Участь в дискусії взяли 
народні депутати Укра-
їни, депутати місцевих 
рад, посадові особи міс-
цевих органів влади та 
органів місцевого само-
врядування, представники 
правоохоронних органів, 
академічної спільноти та 

громадських організацій.
У зв’язку із виконання 

заходів щодо запобігання 
поширенню на терито-
рії України респіратор-
ної хвороби #COVID_19, 
спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, захід 
проводився дистанційно у 
режимі відеоконференції 
на платформі Zoom.

Під час проведення 
відеоконференції обго-
ворювались питання за-
безпечення рівних прав 
та можливостей жінок і 
чоловіків та працівників 
відповідних структурних 
підрозділів, обговорення 
того, чому є необхідною 
ратифікація Конвенції 
Україною, а також покра-
щення розуміння їх ролі в 
забезпеченні комплексної 
імплементації Конвенції 
після її ратифікації.

Під час проведення захо-
ду пролунало чимало ці-
кавих питань та було обго-
ворено багато пропозицій 
для вдосконалення роботи 
з цього напрямку.

Управління ДМСУ 
у Миколаївській області

У результаті проведеної операції «Мі-
грант» на території Києва та області 
виявлено 1501 порушника міграційного 
законодавства, які сплатили до бюджету 
України 3,8  млн гривень штрафів. 631 
незаконний мігрант примусово поверну-
тий до країни походження.

Протягом вересня 2021 року в Україні 
тривали профілактичні заходи з нагляду 
за виконанням законодавства в мігра-
ційній сфері. Працівники Центрального 
міжрегіонального управління ДМС у м. 
Києві та Київській області систематично 
перевіряли ринки, гуртожитки, об’єкти 
будівництва тощо з метою виявлення не-
врегульованих мігрантів. Під пильною 
увагою міграційної служби перебували 

іноземні громадяни, які працюють водія-
ми таксі та кур’єрами у сервісах достав-
ки; здійснювалися перевірки навчальних 
закладів, що надають освітні послуги 
іноземцям.

У результаті лише за місяць на тери-
торії Києва та області виявлено 1501 
порушника законодавства про правовий 
статус іноземців та осіб без громадян-
ства. Серед них як гості нашої країни, 
які знехтували правилами перебування в 
Україні, так і наші співвітчизники, котрі 
порушили порядок працевлаштування, 
прийняття на навчання, надання житла 
іноземцям та їх реєстрації. Порушників 
притягнуто до адміністративної відпо-
відальності і накладено штрафи на за-
гальну суму 3,8 млн гривень. Щодо 631 
неврегульованого мігранта прийняті 
рішення про примусове повернення та 
видворення з України.

Варто зазначити, що подолання неле-
гальної міграції не обмежується термі-
нами проведення операції «Мігрант», а 
залишається пріоритетним напрямком 
роботи міграційної служби.

ЦМУ ДМСУ
 у м. Києві та Київській області

За ініціативи керівни-
цтва УДМС у Сумській 
області, під головуван-
ням начальника відділу 
з питань громадянства, 
паспортизації, реєстра-
ції та еміграції Людми-
ли Старцевої, 7 жовтня 

у м. Охтирка проведено 
чергову виїзну робочу 
зустріч працівників мі-
граційної служби з пред-
ставниками територіаль-
них громад Охтирщини. 
Основна мета зібрання: 
опрацювання практич-

них аспектів режиму 
роботи «без паперів» та 
організація дистанційної 
взаємодії органів дер-
жавної влади та місцево-
го самоврядування. Було 
обговорено ряд нагаль-
них питань, що виника-
ють під час обслугову-
вання суб’єктів звернень 
щодо реєстрації/зняття з 
реєстрації місця прожи-
вання; ведення Реєстрів 
територіальних громад; 
актуальність та корек-
тне наповнення таких 
Реєстрів, переваги та 
перспективи розвитку в 
частині роботи з е-фор-
матами Реєстрів.

Управління ДМСУ
 у Сумській області

Участь у заході взяли на-
чальник УДМС у Волин-
ській області Іван Войце-
шук, завідувач сектору з 
питань шукачів захисту 
та соціальної інтеграції 
Іванна Клочко, завідувач 
сектору юридичного за-
безпечення Мирослава 
Коваленко та представ-
ники Волинського пунк-
ту тимчасового перебу-
вання іноземців та осіб 
без громадянства, Шо-
стого прикордонного Во-
линського загону Західного 

регіонального управління 
Державної прикордонної 
служби України, благо-
дійної організації «Право 
на захист», регіонально-
го та Луцького місцевого 
центру з надання безоп-
латної вторинної право-
вої допомоги, адвокати 
та судді місцевих судів.

Круглий стіл відбувся в 
умовах жвавих дискусій 
та обговорення найак-
туальніших питань, що 
стосуються міграційної 
сфери, серед яких:

• взаємодія Державної 
прикордонної служби 
України, територіальних 
органів Державної мі-
граційної служби Украї-
ни та центрів з надання 
безоплатної правової 
допомоги під час звер-
нення іноземців чи осіб 
без громадянства із за-
явами про визнання бі-
женцями або особами, 
які потребують додатко-
вого захисту на період 
карантину;

• особливості розгляду 
заяв шукачів захисту в 
УДМС у Волинській об-
ласті;

• примусове повер-
нення, видворення та 
продовження строків 
перебування іноземців в 
Україні.

Міграційники облас-
ті не залишаються ос-
торонь обговорення 
важливих питань, які 
входять до компетенції 
служби.

Управління ДМСУ 
у Волинській області

У Луцьку проведено круглий стіл на тему: 
«Взаємодія органів державної влади, центрів 

надання правової допомоги та громадського сектору 
у справах шукачів захисту в Україні»

Анатолій Федорчук взяв участь у нараді 
Житомирської облдержадміністрації

Стамбульська конвенція – не лише про домашнє 
насильство

На Сумщині тривають заходи щодо вдосконалення 
процесів та механізмів практичних етапів роботи з 

Реєстрами

Міграційна служба Києва викрила півтори тисячі порушників 
правил перебування в Україні

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах з нагоди 
Дня Українського козацтва та Дня захисника України 

Підбиття підсумків операції «Мігрант» 
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У територіальних міграційних службах України

Керівники структурних територіаль-
них підрозділів УДМС у Рівненській 
області взяли участь в онлайн-нараді, 
яку проводило Управління.

У відеорежимі було підбито підсум-
ки роботи за 9 місяців поточного року. 
Начальник УДМС Лілія Драпчинська  
відзначила високу ефективність ро-
боти служби. Завдяки послугам, на-
даним УДМС області, бюджети всіх 
рівнів поповнились на 45 мільйонів 
гривень.

Учасники наради окремим питанням 
розглянули результати проведення на 
Рівненщині цільових профілактич-
них заходів під умовною назвою «Мі-
грант». Також було обговорено напов-
нення органами реєстрації Реєстрів 
територіальних громад.

Наприкінці зустрічі керівник служби 
Лілія Драпчинська привітала колег, 

нагороджених відзнаками Державної 
міграційної служби за зразкове вико-
нання службових обов’язків.

Управління ДМСУ
 у Рівненській області

Працівники Індустріального відділу 
у місті Харкові ГУ ДМС у Харківській 
області документувати паспортом грома-
дянина України Імрана Сабір огли, який 
через складні життєві обставини протя-
гом багатьох років не міг оформити до-
кумент.

Пан Імран народився в Азербайджані, 
військову службу проходив на Харків-
щині, де і набув українське громадянство 
після розпаду СРСР. Після отримання 
травми на виробництві чоловік потрапив 
у складну життєву ситуацію: він втратив 
зв’язок із близькими родичами та жит-
ло, усі заощадження витратив на ліку-
вання, а через втрату паспорта не може 
оформити пенсію та соціальні виплати. 
Це змусило Імрана Сабір огли зверну-
тися до Всеукраїнського благодійного 
фонду «Деполь Україна», де чоловікові 
була надана первинна соціальна допомо-
га, та до Державної міграційної служби 
для оформлення паспорта громадянина 
України. Враховуючи те, що паспорт 
чоловіка було втрачено ще багато років 

тому, а з родичами не залишилося зв’яз-
ків, почалася кропітка робота зі встанов-
лення особи чоловіка.

Після проведення процедури впізнан-
ня особи та отримання всіх необхідних 
документів Імрана Сабір огли було до-
кументовано паспортом громадянина 
України у формі ID-картки. Відтепер він 
має змогу оформити пенсію, отримати 
належне лікування та користуватися 
конституційними, соціальними та інши-
ми правами. 

ГУ ДМСУ 
у Харківській області

Якісне надання адміністративних по-
слуг є одним із пріоритетних напрямків 
діяльності ДМС України, тому працівни-
ки міграційної служби області постійно 
взаємодіють із уповноваженими суб’єк-
тами надання адміністративних послуг 
та надають методологічну і консульта-
тивну допомогу у вирішенні робочих 
питань.

Днями у конференц-залі служби під ке-
рівництвом начальника Управління Оле-
га Панькова, за участі першого заступ-
ника начальника Управління Ростислава 

Семківа, начальника відділу обліку та 
моніторингу інформації про реєстрацію 
місця проживання Олени Олійник та за-
відувача сектору оформлення документів 
№1  Оксани Ковальчук, було  проведено 
робочу зустріч в режимі онлайн-зв’яз-
ку із адміністраторами центрів надання 
адміністративних послуг, працівниками 
відділу центру обслуговування громадян 
м. Хмельницького  «Паспортний сер-
віс» Департаменту організації основної 
діяльності ДП «Документ», органами 
реєстрації  місця проживання територі-
альних громад та керівниками підрозді-
лів служби.

Під час наради співробітниками мігра-
ційної служби області проаналізовано 
кількісні та якісні показники надання 
адміністративних послуг суб’єктам звер-
нень за 9 місяців поточного року, а також  
обговорено порядок взаємодії терито-
ріальних підрозділів служби та органів 
реєстрації під час надання адміністра-
тивної послуги «Реєстрація/зняття з ре-
єстрації місця проживання/перебування 
особи».

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

Начальник Головного 
управління ДМС України 
в Одеській області Олена 
Погребняк та заступник 
начальника Головного 
управління Анатолій Мак-
сименко провели міжві-
домчу нараду з представ-
никами правоохоронних 
структур у сфері міграцій-
ного контролю.

Метою даної зустрічі 
стало обговорення законо-

давчих процесів реалізації 
ДМС державної політи-
ки з протидії нелегальній 
міграції та допоміжної 
участі правоохоронних 
структур при виявлені 
зазначеної категорії осіб; 
дотримання принципів 
чинних нормативних ак-
тів, етапів виявлення, 
ідентифікації та передачі 
неврегульованих мігран-
тів до органів ДМС.

Керівники Головного 
управління ДМС України 
в Одеській області озна-
йомили правоохоронців з 
Алгоритмом дій праців-
ників правоохоронних ор-
ганів при затриманні іно-
земців-правопорушників.

«Зазначений Алгоритм 
розроблений за ініціативи 
ДМС. Особливо актуаль-
ним є його застосування 
під час проведення загаль-
нодержавних профілак-
тичних заходів з нагляду 
та контролю за виконан-
ням законодавства в мі-
граційній сфері під умов-
ною назвою «Мігрант», 
коли ДМС як координатор 
їх проведення, спільно з 
правоохоронними орга-
нами, протидіє нелегаль-
ній міграції», – зазначила 
Олена Погребняк.

ГУ ДМСУ
 в Одеській області

Начальниця Управління ДМС у Чер-
нігівській області Ксенія Лук’янець, на 
запрошення координаторки Академії з 
питань міграції в Україні Олександри 
Степанової, взяла участь в одній з регі-
ональних лабораторій з питань міграції 
на тему: «Міграція: сучасні тенденції та 
виклики».

У своєму виступі на тему: «Міграцій-
ні процеси в умовах короновірусу: чи 
працює українське законодавство в су-
часних умовах» Ксенія Вікторівна роз-
повіла слухачам про роботу Управління 
ДМС у Чернігівській області під час 
пандемії. За останній час було успішно 
впроваджено різноманітні нововведен-
ня, які мають на меті досягнення цілей 
та завдань, які покладені на Державну 
міграційну службу України, з дотриман-
ням визначених принципів законності, 
прозорості та доступності, незважаючи 
на зовнішні чинники.  

Захід відбувся за ініціативи Громад-
ської організації «Платформа прав лю-
дини».

Управління ДМСУ 
у Чернігівській області

Працівники Чорнобаївського сектору 
УДМС у Черкаській області провели ро-
бочу зустріч із представниками відділу 
ЦНАПу виконавчого комітету Чорноба-
ївської селищної ради.

Темою обговорення стали практичні ас-
пекти використання органами реєстрації 
сервісу «Реєстр територіальних громад» 
та дотримання вимог законодавства з пи-
тань реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання.

Із 1 квітня поточного року реєстрація/
зняття з реєстрації місця проживання/
перебування фізичних осіб здійснюється 
органами місцевого самоврядування з 
використанням реєстрів територіальних 
громад виключно в електронній формі. 
Для цього органи реєстрації підклю-
чились до нової версії сервісу «Реєстр 
територіальних громад» на офіційному 
сайті ДМС.

За 6 місяців відділом ЦНАПу виконав-
чого комітету Чорнобаївської селищної 
ради зареєстровано – 347 осіб, знято з 
реєстрації – 343 осіб із використанням 
сервісу «Реєстр територіальних громад».

Також в електронній формі органи 
реєстрації передають інформацію про 
реєстрацію/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб 
до відомчої інформаційної системи Дер-
жавної міграційної служби України для 

її подальшої передачі до Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру.

Завдяки взаємодії реєстру територіаль-
них громад з Єдиним державним демо-
графічним реєстром стане можливим 
повноцінне функціонування проєкту з 
онлайн-реєстрації місця проживання на 
порталі або у застосунку «Дія».

Нині ж можна зареєструвати місце 
проживання дитини віком до 14 років за 
адресою одного з батьків з одночасним 
зняттям з реєстрації з попереднього міс-
ця проживання. Послуга доступна у м. 
Харків, м. Луцьк, м. Рівне, м. Вінниця, 
м. Маріуполь, м. Кривий Ріг, м. Хмель-
ницький, м. Львів.

Управління ДМСУ
 у Черкаській області

У Рівному підбили підсумки роботи 
міграційної служби

Керівники міграційної служби Одещини провели 
міжвідомчу нараду з правоохоронцями

Міграція: сучасні тенденції та виклики

В УДМС Хмельниччини проведено онлайн-нараду 
із представниками ЦНАПів, «Паспортного сервісу», 

органів реєстрації місця проживання та керівниками 
підрозділів служби

У Чорнобаї робочу зустріч присвятили питанню 
зміни місця реєстрації

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ взяли участь у заходах з нагоди 77-ї річниці 
вигнання з України нацистських загарбників 

Документовано чоловіка, який потрапив у складну життєву ситуацію
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У Хотині відзначали 
славетну подію в історії 
України – 400 років Хо-
тинської битви. Біля стін 
стародавньої фортеці 
відбувалося чимало свят-
кових заходів та імпрез, 
до яких приєдналися та-
кож працівники місцево-
го відділу УДМС у Чер-
нівецькій області.

Хотинські міграційни-
ки провели інформацій-
но-роз’яснювальну ак-
цію, присвячену протидії 
торгівлі людьми. Яких 
форм це ганебне явище 
може набувати у сучасно-
му світі, як не потрапити 
до пастки недобросовісних  
роботодавців, які корисні 

контакти необхідно мати 
за кордоном, куди звер-
татися у випадках потра-
пляння в тенета сучасних 
работоргівців, на яку 
допомогу від держави 
(фінансову, консульта-
цію, психологічну тощо) 
можуть сподіватися жер-
тви торгівлі людьми – 
відповіді на ці та інші  
запитання містилися у 
буклетах, які роздавали-
ся учасникам та гостям 
фестивалю.

Люди проявляли щиру 
зацікавленість інформа-
цією, яка може бути ко-
рисною не лише їм особисто, 
а й їхнім друзям та родичам. 
Тож сподіваємось, що акція  

допоможе багатьом вбе-
регтися від помилок та 
прийняття непоправних 
рішень.

Будьте мудрими та до-
бре поміркуйте, перш ніж 
зробити крок у невідоме. 
Радьтеся з професіонала-
ми, які не дозволять не-
добросовісним ділкам 
зробити з вас товар.

Найперший важливий 
контакт для цього – «Га-
ряча лінія з протидії 
торгівлі людьми, запо-
бігання та протидії до-
машньому насильству, 
насильству за ознакою 
статі та насильству сто-
совно дітей» – 1547.

З усіх питань докумен-
тування громадян Укра-
їни, іноземців і осіб без 
громадянства, які пе-
ребувають на території 
України, телефонуйте та-
кож до підрозділів мігра-
ційної служби області.

«Гаряча лінія» УДМС 
у Чернівецькій області: 
(0372) 55-04-61.

Управління ДМСУ
 у Чернівецькій 

області

В УДМС у Луганській 
області проведено апа-
ратну нараду за участю 
керівників структурних 
підрозділів.

Начальник Управління 
Юрій Скіртач оголосив 
результати аналізу робо-
ти за основними напрям-
ками діяльності УДМС 
у Луганській області за 
дев’ять  місяців поточно-
го року.

Під час наради було 
проведено кількісну та 

якісну оцінку резуль-
татів, предметно проа-
налізовано проблемні 
питання, що виникають 
у роботі підрозділів, за-
пропоновано шляхи їх 
вирішення.

Окрему увагу приділе-
но наступним аспектам:

• роз’яснювальна ро-
бота серед працівників 
щодо вакцинації від го-
строї респіраторної хво-
роби COVID-19;

• дотримання вимог 

законодавства України 
з питань громадянства та 
оформлення документів, 
що посвідчують особу;

• організація заходів 
для виявлення серед іно-
земців та осіб без грома-
дянства нелегальних мі-
грантів та забезпечення 
дотримання гарантова-
них законодавством осо-
бистих прав;

• дотримання анти-
корупційного законо-
давства працівниками 
УДМС у Луганській об-
ласті та його територі-
альних підрозділів;

• аналіз результатів 
опитувань щодо якості 
надання послуг струк-
турними і територіаль-
ними підрозділами та 
реалізація заходів для 
покращення якості об-
слуговування суб’єктів 
звернення.

Управління ДМСУ
 у Луганській області

У приміщенні Управління ДМС Тер-
нопільської області відбулася нарада 
під керівництвом начальника Ярослава 
Давибіди за участі керівників територі-
альних підрозділів міграційної служби 
області.

Під час наради було підбито підсумки 
проведення цільових профілактичних 
заходів з нагляду та контролю за вико-
нанням законодавства у міграційній 
сфері під умовною назвою «Мігрант».

За період проведення заходів щодо 
протидії нелегальній міграції до адміні-
стративної відповідальності на підставі 
ч. 1 ст. 203 КУпАП притягнуто  70 іно-
земців, 4 особи притягнуто до адміні-
стративної відповідальності на підставі 
ст. 205 КУпАП та 2 особи – на підставі 
ст. 204 КУпАП.

Загалом було виявлено 42 іноземних 
громадян із неврегульованим статусом. 
Стосовно 39 осіб прийнято рішення про 
примусове повернення у країну похо-
дження або третю країну та 3 рішення 
про примусове видворення за межі те-
риторії України.

Одного іноземного громадянина помі-
щено в пункт тимчасового перебування 
іноземців у Волинській області.

Накладено стягнень на загальну суму 
150 484 грн.

Також у ході наради заступник началь-
ника Управління – начальник відділу у 
справах іноземців та осіб без громадян-
ства Тетяна Лобач узагальнила резуль-
тати роботи територіальних підрозділів 
УДМС при наданні адміністративних 
послуг іноземним громадянам та ОБГ, 
зокрема і надання дозволів на іммігра-
цію.

Роботу територіальних підрозділів 
УДМС у Тернопільській області з пи-
тань оформлення документів, які по-
свідчують особу та підтверджують гро-
мадянство та проведення ідентифікації 
осіб проаналізував перший заступник 
начальника Управління – начальник від-
ділу з питань громадянства, паспортиза-
ції та реєстрації Іван Чубатий.

Окрім того, було розглянуто інші пи-
тання та прийнято відповідні рішення.

Управління ДМСУ
 у Тернопільській областіКерівництво Головного управління 

ДМС у Харківській області провело ро-
бочу зустріч з працівниками територіаль-
них підрозділів ГУ ДМС у Харківській 
області, які відповідальні за складення 
протоколів про адміністративні правопо-
рушення з питань протидії нелегальній 
міграції.

Захід проведено з метою поліпшення 
ефективності роботи територіальних 
підрозділів, встановлення та розв’язання 
питань, які виникають у працівників те-
риторіальних підрозділів, а також нала-
годження більш тісної взаємодії між Го-
ловним управлінням ДМС у Харківській 
області та його територіальними підроз-
ділами у сфері протидії нелегальній мі-
грації.

Плідна робота щодо протидії невре-

гульованій міграції та перевірки до-
тримання іноземцями та особами без 
громадянства встановлених правил пере-
бування на території України триває.

ГУ ДМСУ
 у Харківській області

Представники міграційної служби 
взяли участь у воркшопі «Протидія 
торгівлі жінками та дівчатами», який  
відбувся в Івано-Франківську з нагоди 
відзначення Європейського дня про-
тидії торгівлі людьми. Метою прове-
дення цього заходу було поглиблення 
взаємодії суб’єктів, а це – соціальні 
служби, заклади охорони здоров’я та 
освіти, міграційні служби, судова си-
стема, юстиція, правоохоронні органи, 
громадські організації, а також обго-
ворення проблемних питань, які сто-
суються механізмів протидії торгівлі 
людьми, зокрема жінками і дівчатами.

Учасники воркшопу отримали до-
статньо різноманітної інформації про 
сучасні форми торгівлі людьми, які 
фіксуються як в Україні, так і за кор-
доном. Це ганебне явище не оминуло 
жодної країни світу. Досить зауважити, 
що громадяни України різною мірою 
потрапляли у тенета трудової, сексу-
альної експлуатації чи інших форм 
торгівлі людьми у понад 60 країнах. 
За інформацією заступника директора 
департаменту молодіжної політики та 
спорту Івано-Франківської міськради 
Назарія Куземка, упродовж останніх 
дев’яти років лише в Івано-Франків-
ській області статус постраждалої 
особи від торгівлі людьми присвоїли 
24 прикарпатцям.

У процесі роботи з постраждалими 

визначено 14 категорій  осіб групи 
ризику, які найчастіше потрапляють у 
ситуації торгівлі людьми. Люди шука-
ють кращого життя, кращих підробіт-
ків, доходів за межами України. Часто 
вони нехтують елементарними прави-
лами перетину кордону. І в таких ви-
падках при працевлаштуванні можуть 
потрапити в руки недобросовісних 
роботодавців, тобто в них можуть від-
бирати документи. Їм можуть не оп-
латити працю, їх можуть змушувати 
силою шантажу, відібравши паспорт, 
працювати. Це все є складові торгівлі 
людьми. За останні роки до цієї групи 
ризику потрапляють учасники АТО/
ООС, нелегальні мігранти. Йдеться 
про громадян, щодо яких здійсню-
ються кримінальні правопорушення, 
кваліфіковані статтею 149 Криміналь-
ного процесуального кодексу Украї-
ни.

Воркшоп було організовано Де-
партаментом молодіжної політики 
та спорту за підтримки Канадсько-
го фонду місцевих ініціатив (Canada 
fund for Local Initiatives) в рамках ре-
алізації проєкту «Інформаційна кам-
панія «Протидія торгівлі жінками та 
дівчатами» (Informational campaign 
«Combating trafficking in women and 
girls»).

Управління ДМСУ
 в Івано-Франківській області

Міграційники провели роз’яснювальну акцію під 
стінами Хотинської фортеці

Проведено апаратну нараду за участю керівників 
структурних підрозділів

У Тернополі підвели підсумки операції «Мігрант»

Громадяни України ставали жертвами 
торгівців людьми у понад 60 країнах

Співпраця з територіальними підрозділами у 
сфері протидії нелегальній міграції
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Начальник Головного управління ДМС 
України в Одеській області Олена По-
гребняк взяла особисту участь у процесі 
прийому заяв-анкет на оформлення адмі-
ністративних послуг у Головному управ-
лінні ДМС України в Одеській області, а 

саме – оформлення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон.

Особиста присутність при наданні адмі-
ністративних послуг дає можливість про-
аналізувати роботу працівників, а також 
отримати відгуки громадян, які одержу-
ють адміністративні послуги.

Після підведення підсумків за результа-
тами спілкування з громадянами можна 
зазначити, що робота організована належ-
ним чином, громадяни задоволені якістю 
обслуговування.

«Враховуючи завантаженість сервісу 
«Електронна черга», нами було проведе-
но ряд заходів для збільшення кількості 
місць у цій черзі. На теперішній час у Го-
ловному управлінні вже підключені робо-
чі планшети та згодом будуть добавлені 
додаткові місця в електронну чергу», – за-
значила Олена Погребняк.

ГУ ДМСУ
 в Одеській області

Станом на 1 жовтня 2021 року на Бу-
ковині зареєстровано понад 8000 іно-
земців, які мешкають в Україні постійно 
або тимчасово, що перевищило мину-
лорічний показник на 7%. З них 5,4 тис. 
документовані посвідками на постійне 
проживання. Порівняно з показниками 
за аналогічний період минулого року 
кількість цієї категорії осіб зросла на 
3%.

Найбільше серед них громадян РФ 
(45%) та громадян Республіки Молдова 
(27%). Підставою для отримання по-
свідки на постійне проживання майже 
у половині випадків (49%) стало тери-
торіальне походження (народження на 

території України) та возз’єднання сім’ї 
(44%).

Управління ДМСУ 
у Чернівецькій області

Для порівняння – вере-
сень 2020 року:

• закордонних паспортів 
– 4,2 тис.;

• ID-карток – 5,0 тис.
З початку року Управлін-

ням та територіальними 
підрозділами оформлено 

та видано:
• закордонних паспортів 

– 47,6 тис.;
• ID-карток – 46,5 тис.
Нагадаємо, що на період 

дії карантину отримати 
адміністративні послуги, 
які надаються Держав-
ною міграційною служ-
бою України, ви можете 
у будь-якому підрозділі 
Управління ДМС України 
у Вінницькій області за 
місцем звернення.

Телефон «гарячої лінії» 
УДМС: (0432) 67-43-06.

Управління ДМСУ
 у Вінницькій області

Упродовж вересня тривав практичний 
етап всеукраїнських профілактичних за-
ходів з протидії нелегальній міграції під 
умовною назвою «Мігрант». Операція 
проводилась спільними силами Міграцій-
ної служби, Національної поліції області, 
обласного Управління Служби безпеки та 

за участі інших відомств.
За цей період працівники підрозділів 

Управління Державної міграційної служ-
би області склали відносно іноземців 87 
адміністративних протоколів за порушен-
ня правил перебування на території Укра-
їни (ч. 1 ст. 203 КУпАП) та притягнули до 
адмінвідповідальності 15 громадян Укра-
їни (ст. 204-206 КУпАП).

Виявлено 32 неврегульованих мігрантів 
та відносно них прийнято рішення про 
примусове повернення, а також приму-
сово видворено 2 іноземців: громадянина 
Республіки Індія та громадянина Азер-
байджанської Республіки.

На порушників міграційних правил на-
кладено штрафів  на суму понад 223 тис. 
грн.

Управління ДМСУ
 у Кіровоградській області

Загалом з 
початку року 
оформлено:

• ID-карток – 
49 696;

• закордон-
них паспортів 
– 59 540.

Управління 
ДМСУ

 у Запорізь-
кій області

Одним із пріоритетних напрямків ро-
боти міграційної служби Полтавщини є 
активна боротьба з нелегальною мігра-
цією.

Так, незважаючи на карантинні заходи, 
у нинішньому році впродовж ІІІ квар-
талу міграційники разом з правоохо-
ронними органами у ході проведення 
профілактичних заходів, спрямованих 
на виявлення порушників міграційного 
законодавства, виявили 289 порушників 
міграційного законодавства, з яких 128 
нелегальних мігрантів. 

Стосовно 130 порушників міграцій-
ного законодавства прийнято рішення 
про примусове повернення до країн по-
ходження, стосовно 29 іноземців – про 
заборону в’їзду та щодо 8 порушників 
– про примусове видворення. 

За звітний період до адміністративної 
відповідальності притягнуто на підста-
ві:

• ст. 203 КУпАП (порушення інозем-
цями та особами без громадянства пра-
вил перебування в Україні і транзитного 
проїзду через територію України) – 240 
іноземців;

• ст. 204 КУпАП (порушення поряд-
ку працевлаштування, прийняття на 

навчання, надання житла, реєстрації 
іноземців та осіб без громадянства та 
оформлення для них документів) –  5 
осіб;

• ст. 205 КУпАП (невжиття заходів до 
забезпечення своєчасної реєстрації іно-
земців і осіб без громадянства) – 42 осо-
би.

Загалом за ІІІ квартал 2021 року на по-
рушників міграційного законодавства 
накладено штрафів на суму понад 598 
тис. грн, з яких до державного бюджету 
вже надійшло біля 504,1 тис. грн.

Управління ДМСУ
 у Полтавській області

У період з 25 серпня по 1 жовтня по-
точного року працівниками міграційної 
служби в Донецькій  області було органі-
зовано та проведено цільові профілактич-
ні заходи з виявлення іноземців та осіб 
без громадянства, які нелегально пере-
бувають на території області. Упродовж 
цього часу працівники міграційної служ-
би спільно з правоохоронцями проводили 
рейди та патрульні чергування в місцях 
можливого перебування, проживання чи 
працевлаштування іноземців, зокрема 
здійснювались  раптові перевірки різ-
номанітних об’єктів (стаціонарних та 
стихійних ринків, об’єктів будівництва, 
авто- та залізничних вокзалів, пунктів 
швидкого приготування їжі тощо).          

Усього до зазначених заходів було залу-
чено 126 осіб, із них працівників мігра-
ційної служби 51; ГУ НП, органів охоро-
ни державного кордону, органів СБУ – 70; 
інших органів державної влади – 4; орга-
нів місцевого самоврядування – 1.

За вказаний період до адміністративної 
відповідальності притягнуто 205 поруш-
ників міграційного законодавства, з них 
за статтями КУпАП:

• 203 – 144 особи;
• 204 – 6 осіб;
• 205 – 44 особи;
• 206 – 11 особи.
На цих осіб накладено штрафних санк-

цій у розмірі 347 430 грн. 
Протягом зазначеного періоду стягнуто 

штрафів на суму 274 460 грн, що стано-
вить 79% стягнення штрафів. Стосовно 
71 іноземця прийнято рішення про ви-
знання нелегальними мігрантами та про 
примусові повернення за межі України. 

Одним із пріоритетних напрямків для ГУ 
ДМС у Донецькій області при проведенні 
заходів було налагодження більш плідної 
взаємодії з співробітниками ГУ НП в До-
нецькій області з метою злагодженості 
дій та дієвості проведення визначених 
заходів, а також вирішення проблемних 
питань, які виникали в ході реалізації 
практичної фази попередніх заходів.               

Після проведення відпрацювання зі 
співробітниками, що залучались до про-
ведення цих заходів, було обговорено ре-
зультати проведених заходів, заплановано 
нові заходи з урахуванням набутого досві-
ду та отриманої інформації. Крім того, як 
цілеспрямовано, так і під час проведення 
відпрацювань, здійснювалось  навчання 
співробітників поліції щодо визначення 
правового статусу іноземців та умов при-
тягнення до відповідальності за порушен-
ня міграційного законодавства.

ГУ ДМСУ
у Донецькій області

На Кіровоградщині під час операції «Мігрант» виявлено 103 
порушники та накладено штрафів більш як  на 223 тис. грн

Інфографіка про кількість біометричних паспортів, 
оформлених УДМС у Запорізькій області протягом вересня

На Донеччині підсумували результати проведення цільових 
профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант»

Начальник ГУ ДМС України в Одеській області Олена 
Погребняк взяла участь у процесі прийому заяв-анкет 

на оформлення адміністративних послуг

На Буковині постійно проживають 5,4 тис. іноземців, 
здебільшого це громадяни РФ та Молдови

Інфографіка щодо кількості оформлених 
документів за вересень 2021 року

За ІІІ квартал поточного року на Полтавщині 
виявлено 289 порушників міграційного 

законодавства
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У територіальних міграційних службах України

Історія створення, розвитку та головні надбання: ДМС Львівщини 
святкувала 10-ліття від дня утворення Державної міграційної служби України 

Рівно 10 років тому, у 2011 році, відбувався процес 
створення Головного управління Державної міграційної 
служби України у Львівській області. Це і визначення 
основних завдань, функцій та повноважень ДМС, і по-
шук нових приміщень та техніки, а найважливішим здо-
бутком був залучений людський капітал. 

Останнє є головним надбанням будь-якої державної 
служби, а тим більше міграційної. Адже ані техніка, ані 
вільні ринки не можуть замінити персонал державного 
управління, що надає послуги громадянам.

З чого ж усе-таки все починалося? Звісно із затвер-
дження органу на законодавчому рівні – Указу Прези-
дента України «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010, 
пізніше Положення про Державну міграційну службу 
України, яким визначено основні завдання, функції та 
повноваження ДМС України та постанови Кабінету Мі-
ністрів України № 658 від 15.06.2011 р. 

Керівником та фактично першим працівником ново-
створеного Головного управління був Ярослав Скиба, 
якого було призначено на посаду 5 жовтня 2011 року. До 
кінця року загалом було прийнято 5 працівників. 

Окрім кадрової політики, керівник одразу зайнявся по-
шуком адміністративних будівель для розміщення апа-
рату та структурних підрозділів ДМС Львівщини. 

Як розповідає Ярослав Скиба, все прийшлося робити з 
нуля: «Ми починали із трьох кабінетів та двох комп’юте-
рів на вулиці Богдана Лепкого, 16. І це завдяки Управлін-
ню у справах біженців та міграції. Міграційна служба не 
стала правонаступником паспортної служби та ВГІРФО, 
яке було у складі тодішньої міліції. Найбільше клопоту 
завдало питання пошуку нових приміщень, ремонту, 
технічного обладнання, формування колективу та у по-
дальшому – виконання тих завдань, які постали перед 
міграційною службою. Завдяки відданості працівників, 
протягом 2012-2013 років нам вдалося забезпечити ко-
жен підрозділ приміщенням, обладнанням та розпочати 
повноцінну роботу».

Окрім кадрової політики, керівник одразу зайнявся по-
шуком адміністративних будівель для розміщення апа-
рату та структурних підрозділів ДМС Львівщини. 

Як розповідає Ярослав Скиба, все прийшлося робити з 
нуля: «Ми починали із трьох кабінетів та двох комп’юте-
рів на вулиці Богдана Лепкого, 16. І це завдяки Управлін-
ню у справах біженців та міграції. Міграційна служба не 
стала правонаступником паспортної служби та ВГІРФО, 
яке було у складі тодішньої міліції. Найбільше клопоту 
завдало питання пошуку нових приміщень, ремонту, 
технічного обладнання, формування колективу та у по-
дальшому – виконання тих завдань, які постали перед 
міграційною службою. Завдяки відданості працівників, 
протягом 2012-2013 років нам вдалося забезпечити ко-
жен підрозділ приміщенням, обладнанням та розпочати 
повноцінну роботу».

На той час, коли тільки відбувалося становлення но-
вого органу, діяло 26 територіальних підрозділів у 
Львівській області та 6 районних відділів у місті Льво-
ві: Личаківський, Галицький, Залізничний, Сихівський, 
Шевченківський та Франківський. На них були покла-
дені завдання із забезпечення реалізації державної полі-
тики з питань імміграції, реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання фізичних осіб, запобігання та ви-
явлення нелегальної міграції, порядку набуття 

громадянства України іноземцями.
Згодом, відповідно до змін у законодавстві, повнова-

ження з питань реєстрації/зняття з реєстрації фізичних 
осіб було передано до органів місцевого самоврядуван-
ня, а функції з моніторингу та контролю закріплено за 
Головним управлінням.

Львівщина першою зробила крок з оптимізації надан-
ня адміністративних послуг населенню. З метою уник-
нення корупційної складової повноваження працівників 
розділено на фронт- та бек-офіси. 

Саме тому в 2018 році скорочено шість районних під-

розділів міста Львова, які були реорганізовані у відділи 
«Центр оформлення документів» (станом на сьогодні 
функціонує п’ять відділів), забезпечено комплексний 
підхід до роботи з іноземцями та особами без грома-

дянства з питань тимчасового перебування, набуття 
громадянства України, розгляду заяв про імміграцію 
іноземців в Україну та упорядковано комплексний ін-
ституційний алгоритм роботи.

Крім цього, в апараті Головного управління утво-
рено відділи організації та контролю з надання 
адміністративних послуг. Їх ключовими завдання-
ми є організаційне та методологічне забезпечення 
діяльності структурних підрозділів та контроль за 
якістю надання адмінпослуг.

З огляду на процес сучасних змін і діджиталізації, 
реформування та оновлення служби відбувається 
постійно. Відтак за 10 років оцифровано заяви про 
видачу паспорта громадянина України зразка 1995 
року, заяви про видачу паспорта громадянина ко-
лишнього СРСР зразка 1974 року (так звані Ф-1),  
справи про надання дозволу на імміграцію інозем-
ців в Україну, справи про набуття та прийняття до 
громадянства України іноземцями. Оформлення та 
видача біометричних документів відбувається за-
собами Єдиного Державного Демографічного реє-
стру як для громадян України, так і для іноземців. 
Облік діловодства у Головному управлінні здійсню-
ється через систему електронного документообігу 

Перший працівник та діючий дотепер керівник
Головного управління Ярослав Скиба

Прийом громадян у відділах «ЦОД №1», 
«ЦОД №2», «ЦОД №4»

Відкриття нового приміщення у відділі «ЦОД 
№3», що знаходиться за адресою: м. Львів, 

вул. Залізнична, 16

   Львівщина, як прикордонна область, є важливими 
воротами України до Євросоюзу.
   З одного боку – це перевага для розвитку регіону, для 
економічної взаємодії, співпраці у галузі культури та 
розвитку прикордонної інфраструктури.
  З іншого – це величезна відповідальність за людей, 
їхні права та мобільність. Бо саме це є важливими 
факторами у сучасному світі, які сприяють всебічній 
співпраці митців, науковців, медиків, підприємців, 
волонтерів і навіть мандрівників. Важко назвати 
таку галузь, котрій байдуже до міжнародних обмінів, 
мобільності та міграції. 
   За ці 10 років у роботі Головного управління Державної 
міграційної служби України у Львівській області 
відбулося  чимало змін. Кожен українець розуміє, яким 
важливим для держави є безвізовий режим з Європою, 
коли громадяни не могли без бюрократичних перепон 
вільно відвідувати різні країни.
 Хочу побажати Вам, працівники міграційної служ-
би, натхнення до праці, розвитку сервісів, сучасних 
рішень і любові до своєї роботи.

Голова Львівської обласної 
державної адміністрації 

Максим Козицький 

Перша фотографія працівників новоствореного Головного управління
 ДМСУ у Львівській області. 20 липня 2012 року
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«Мегаполіс». 
Після набуття Україною статусу безвізової держави з 

країнами-членами ЄС Львівщина, як прикордонний ре-
гіон, зіштовхнулась з масовим  оформленням громадя-
нами біометричних паспортів для виїзду за кордон. 

За 10 років було оформлено понад 3,5 млн закордон-
них паспортів, понад 438 тис. ID-карток та біля 200 тис. 
паспортів громадянина України у формі книжечки.  

«Тільки у цьому році за 9 місяців роботи відраховано 
до місцевого бюджету більше ніж 65 млн грн та 30 млн 
грн – до державного бюджету», – додає начальник ГУ 
ДМС у Львівській області Ярослав Скиба. 

Він підкреслює, що за надходженням коштів від спла-
ти адміністративних послуг міграційна служба Львів-
щини посіла друге місце в рейтингу по Україні, посту-
паючись лише ЦМУ ДМС у місті Києві. 

«Також ми займаємо друге місце в Україні за рівнем 
інтенсивності роботи, економічної продуктивності та 
окупності роботи. Четверте місце за результативністю 
надання адміністративних послуг», – відзначає Ярослав 
Скиба.

Щорічно до Львівської області прибуває понад 1500 
іноземних студентів, яких міграційна служба докумен-
тує на тимчасове проживання, а також таку кількість 

посвідок анульовує у зв’язку із закінченням навчання.
Працюючи над припиненням нелегальної міграції, 

працівники Головного управління склали більш ніж 420 

протоколів на осіб, які порушують правила перебуван-
ня на території України.

Головне управління Державної міграційної служби 
України у Львівській області тісно співпрацює з органами 

місцевого самоврядування безпосередньо та через Цен-
три надання адміністративних послуг населенню, з 
об’єднаними територіальними громадами; взаємодіє 
з прикордонною службою, національною поліцією, 
прокуратурою, центрами зайнятості, пенсійним фон-
дом, Львівською обласною державною адміністрацією, 
Львівською обласною радою та іншими органами міс-
цевої влади.

Саме із нагоди святкування 10-ліття від дня створення 
міграційної служби 13 жовтня у приміщення Головно-
го управління завітали перші особи Львівської області 
та України: заступник голови Державної міграційної 
служби України Сергій Донський, голова Львівської об-
ласної державної адміністрації Максим Козицький, за-
ступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод, 
ректор Львівського державного університету внутріш-
ніх справ МВС України Роман Благута, український 
політик, громадський діяч та депутат Львівської міської 
ради 4/8 скликань Роман Грицевич та начальник відділу 
Державного підприємства «Документ» Богдан Заверу-
ха.

Усім запрошеним вручили подарунки, серед яких є і 
перша книга про міграційну службу, де зібрані світлини 
та описана історія кожного підрозділу Головного управ-
ління. 

Під час виступу начальник ГУ ДМС у Львівській об-
ласті Ярослав Скиба розповів про історію створення 
органу, подякував гостям за співпрацю та підтримку, 
а також підкреслив, що цього року, завдяки програмі, 
прийнятій обласною радою, здійснюється ремонт у 
Самбірському відділі за більш ніж 500 тис. гривень. 

«10 років – це мало, але за цей короткий час колектив 
міграційної служби Львівщини долучився до розбудо-
ви нового органу виконавчої влади. Завдяки цим діям 

Державна міграційна служба утвердилася й отримала 
довіру від суспільства. Люди приходять сюди з про-
блемами та отримують від працівників якісні послуги, 
комунікацію, роз’яснення, підтримку, оформлені доку-
менти», – зазначив під час привітання заступник голови 
Львівської обласної ради Юрій Холод. 

Більша частина колективу, а це 60% – люди, які пра-
цюють від часу створення служби, тобто майже 10 ро-
ків. Керівник Ярослав Скиба розповідає, що працівни-
ки перебувають у невпинному процесі набуття знань та 

засвоєння нових навичок роботи: відвідують онлайн-лекції, 
семінари, тренінги, організовують та беруть участь у 
координаційних нарадах зі службових питань. 

Крім цього, у Головному управлінні діє первинна 
профспілкова організація, яка налічує 220 працівників. 

За ініціативи та допомоги членів профспілки вирішу-
ється багато фінансових, господарських та соціальних 
питань. 

Незважаючи на завантаженість у роботі, працівники 
активно проводять своє дозвілля: готують тематичні та 
художні вечори, беруть участь у спортивних змаганнях, 
займаються волонтерською допомогою, здійснюють ко-
лективні поїздки за кордон тощо. 

«Основне ядро у вирішенні всіх питань – це люди, 

наші співробітники, державні службовці… Нелегка ця 
робота – потрібна неабияка витримка, вміння працюва-
ти з людьми, і навіть тоді, коли тебе іноді принижують – 
залишатися працівником високого рівня. Я маю за честь 
працювати з такими відданими людьми. За що щиро 
дякую їм! Впевнений, що кожен виклик, який чекає на 
нас, ми зможемо подолати разом», – сказав начальник 
Головного управління ДМС у Львівській області Ярос-
лав Скиба. 

Попри нелегкий шлях становлення в умовах тран-
сформації суспільства, бурхливих соціально-політич-
них процесів та переходу до ринкової багатоукладної 
економіки, міграційна служба надалі продовжує за-
безпечувати ефективне державне управління міграцій-
ними процесами; підвищується рівень національної 
безпеки шляхом запобігання виникненню неконтро-
льованих процесів та ліквідації їх наслідків, постійно 
посилюється соціальний і правовий захист громадян 
України, які перебувають або працюють за кордоном. 
До того ж створюються умови для безперешкодної ре-
алізації прав, свобод, законних інтересів мігрантів і ви-
конання ними передбачених законодавством обов’язків, 
забезпечується повнота використання інтелектуального 
та трудового потенціалу таких осіб, а також додержання 

принципів захисту інтересів України.
Також розпорядженням ДМС, Львівської державної 

обласної адміністрації та Львівської обласної ради наго-
роджено грамотами за багаторічну сумлінну працю та 
високий професіоналізм: начальника Старосамбірсько-
го відділу Ігоря Піхоцького; начальницю відділу бух-
галтерської служби, фінансування та звітності Олену 
Гедеон; начальника Дрогобицького відділу Івана Крецу-
ла; начальницю Самбірського відділу Ірину Назарко; 
начальника Золочівського відділу Володимира Мень-
ка; начальника Яворівського відділу Ігоря Дашавця; 
начальницю відділу управління персоналом Людмилу 
Малярську;  начальницю відділу з питань громадянства 
Віру Дзядик; начальника Буського відділу Ігоря Чижа.

Матеріал підготувала
позаштатний кореспондент
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У територіальних міграційних службах України

Управління Державної міграційної 
служби України в Херсонській облас-
ті – це колектив досвідчених держав-
них службовців, які, попри виклики 
сьогодення, сумлінно виконують свої 
обов’язки. Наші співробітники – згур-
тована велика сім’я, яка налічує 187 
осіб віком від 22 до 65 років та очолю-
ється начальником Оксаною Яковенко, 
першим заступником Яною Агапкі-
ною, заступником Дмитром Івановим. 
Наша мета – це служіння громадянам. 
У структурі міграційної служби Хер-
сонської області – 22 територіальні 
підрозділи, 3 з яких розташовані у мі-
сті. Власне Управління налічує 8 від-
ділів та 9 секторів, а також окремих 
працівників – це головні спеціалісти, 
закріплені за відповідним напрямом 
діяльності.

Міграційні процеси на Херсонщині 
мають свої особливості, адже область 
межує із тимчасово окупованою те-
риторією – Автономною Республі-
кою Крим. Також до нас звертаються 
і громадяни, які стали переселенцями 
із Донецької та Луганської областей. 
А відтак Управління ДМС у Херсон-
ській області є своєрідним форпостом 
України, оскільки щоденно сюди звер-
таються відвідувачі не лише Херсона 
та області, надходить безліч телефон-
них дзвінків на «гарячу лінію» та про-
фільні телефони підрозділів, запитань 
у соціальній мережі «Фейсбук» на 
сторінці територіального органу, на 
прийомі спеціалістів у структурних та 
територіальних підрозділах УДМС у 
Херсонській області з приводу оформ-
лення паспортних документів для тих 
наших громадян, які перебувають на 
тимчасово окупованих територіях. 
Фахівці міграційної служби у Херсон-
ській області налагодили дієву співп-
рацю із дотичними організаціями, як 
громадськими так і державними, задля 
того, аби постійно тримати руку на 
пульсі та оперативно вирішувати пи-
тання, що виникають при оформленні 
документів для вищезгаданої категорії 
громадян.

Довідково наведемо статистичні ві-
домості щодо паспортної роботи за 
січень-вересень 2021 року. Загалом 
Управлінням Державної міграцій-
ної служби України в Херсонській 
області прийнято заяв на оформлен-
ня паспорта громадянина України у 
формі ID-картки 36 956, що порівня-
но з минулим роком більше на май-
же 9000. Сюди увійшли документи, 
за якими проводилося встановлення 
особи – 433; зверталися громадяни і 
у зв’язку зі зміною прізвища – 3561 
особа; замість втраченого документо-
вано паспортом громадянина Украї-
ни у формі картки – 3063 особи; у зв’язку 

з непридатністю до користування – 3766 
осіб; з набуттям громадянства України 
виготовлено паспортні документи 42 
особам; у зв’язку із поверненням з по-
стійного місця проживання – 46 осо-
бам; отримували паспорт громадянина 
України вперше особи 14-річного віку 
– 8108; 15-річні – 1068 та громадяни, 
які досягли 16-річного віку – 626 осіб; 
по досягненню 25- та 45-річного віку 
– 6145 осіб; паспорти громадянина 
колишнього СРСР зразка 1974 року 
змінили 11 осіб; обмін паспорта гро-
мадянина України зразка 1994 року 
(за бажанням) – 2225 осіб та у зв’яз-
ку із закінченням строку дії паспорта 
– 7862 особи. Протягом вищезазначе-
ного періоду 2021 року загалом було 
видано 34 623 паспорта громадянина 
України у формі ID-картки.

На території Херсонської області 
діють ЦНАПИ, КПВВ «Каланчак» 
та КПВВ «Чонгар», де також можна 
оформити біометричні паспортні до-
кументи. УДМС у Херсонській області 
має ще одну особливість – це оформ-
лення спеціальних дозволів для пере-
тину кордону з материкової частини 
України на територію Криму. Окрім 
традиційної послуги, для всіх тери-
торіальних органів ДМС ми оформ-
люємо спеціальні дозволи не лише в 
Управлінні, а й ще у двох територіаль-
них підрозділах, а саме: у Новотроїць-
кому та Генічеському відділах.

Також ведеться робота за напрямком 
по боротьбі з нелегальною міграцією. 
Упродовж січня-вересня 2021 року 
працівниками підрозділів УДМС було 
складено 497 протоколів, виявлено 
159 нелегальних мігрантів, стосовно 
157 іноземців прийнято рішення про 
примусове повернення, виконано 117 
рішень, що становить 74,5% від за-
гальної кількості прийнятих рішень 
про примусове повернення. Упро-
довж 2021 року структурними та те-
риторіальними підрозділами УДМС 
виявлено 159 нелегальних мігрантів. 
Нещодавно закінчилось проведення 
спільної із правоохоронними органа-
ми операції «Мігрант», під час якої 
було проведено безліч превентивних 
заходів та заходів щодо виявлення по-
рушників міграційного законодавства. 

УДМС у Херсонській області має 
налагоджену співпрацю із представ-
никами місцевих діаспор, серед яких: 
литовська, єврейська, корейська, ні-
мецька, польська, ромська, азербай-
джанська, вірменська та грецька.

Кожна новела у законодавстві зна-
ходить своє оперативне відображен-
ня у роботі наших спеціалістів. Так, 
наприклад, нещодавно в Україні було 
запроваджено процедуру набуття 
особою без громадянства правового 

статусу, тобто можливості реалізації 
своїх прав через відсутність доку-
ментального підтвердження власної 
особи та громадянської приналеж-
ності. З цього приводу публікувалися 
роз’яснювальні матеріали, надавалися 
консультації. Для прикладу наведемо 
статистичні відомості за відповідним 
напрямком роботи з іноземцями та 
особами без громадянства в цілому, а 
саме: з оформлення дозволу на іммі-
грацію в Україну протягом поточного 
року в провадження прийнято всього 
220 матеріалів, прийнято 205 рішень 
про надання дозволу на імміграцію в 
Україну. Прийнято 3 рішення про від-
мову у наданні дозволу на імміграцію 
згідно з п. 4 ч. 1 ст. 10 Закону Укра-
їни «Про імміграцію». Видано 488 
посвідок на тимчасове проживання: у 
зв’язку із навчанням – 20 особам; для 
працевлаштування такі документи от-
римали 50 осіб; через проведення ре-
лігійних обрядів – 14 осіб; возз’єднан-
ня сім’ї – 398 осіб та інші причини – 6 
осіб. Відмовлено у видачі посвідки на 
тимчасове проживання 13 заявникам. 
Упродовж січня-вересня 2021 року 
УДМС та ДМС прийнято 169 рішень 
про продовження строку перебування 
в Україні іноземцям та особам без гро-
мадянства та прийнято у провадження 
і оформлено 6 посвідчень особи без 
громадянства для виїзду за кордон.

Управління ДМС у Херсонській об-
ласті – це динамічна структура, що 
постійно розвивається, адже співро-
бітники вдало адаптуються до змін, 
прагнуть навчитись нового, щоб бути 
професіоналами та відповідати сучас-
ним освітнім тенденціям. Тому для 
вперше призначених колег у нас функ-
ціонує процедура адаптації новопри-
значених державних службовців. А 
що стосується наших «універсальних 
солдатів» із досвідом роботи, то на 
сьогодні вже 170 державних службов-
ців за результатами підвищення ква-
ліфікації отримали 452 сертифікати, з 
яких: 30 за загальними професійними 
(сертифікатними) програмами; 25 за 
загальними короткостроковими про-
грамами; 154 за спеціальними корот-
костроковими програмами; 243 за са-
моосвітою. Також 16 працівників, які 
виконують функції з обслуговування, 
пройшли підвищення кваліфікації 

самоосвітою з отриманням відповід-
них сертифікатів.

У позаробочий час ми разом піклу-
ємось про довкілля, беремо участь в 
його озелененні, радо допомагаємо 
дітям з обмеженими можливостями 
та продовжуємо активне спілкуван-
ня, відпочиваючи всім колективом 
у мальовничих туристичних місцях 
Херсонщини.

Ми будуємо нашу діяльність на ро-
зумінні того, що наші зусилля повин-
ні відповідати інтересам суспільства. 
Ми несемо відповідальність за якість 
нашої роботи та дотримання страте-
гічних цілей служби.

Ми намагаємось якнайбільше ін-
формації надавати громадянам. Ме-
тою діяльності міграційної служ-
би у Херсонській області є якісний 
зворотний зв’язок від тих осіб, які 
отримують адміністративні послу-
ги. Співробітники радо консульту-
ють щодо нових та давно існуючих 
послуг, заохочують отримувати їх у 
знакові для громадян дати. До нас 
звертаються і у день народження, і 
у день весілля. Цілком справедли-
во можемо вважати наших відвіду-
вачів членами великої міграційної 
родини.

Працівники Управління постійно 
аналізують звернення від громадян, 
що надходять через різні офіційні 
канали зв’язку, ведеться інформа-
ційна кампанія в засобах масової 
інформації, оновлюються інформа-
ційні стенди у приміщеннях адміні-
стративних будівель.

Для нас, як і для всього світу, пан-
демія, що вирує вже другий рік по-
спіль, стала неочікуваним викликом 
та зрештою принесла і неоціненний 
досвід. Злагодженими діями було 
стовідсотково вакциновано колек-
тив, завдяки самовідданості усіх 
працівників служба з перших днів 
карантинних обмежень витримала 
турбулентний період без припинен-
ня її діяльності.

Наша мета – плідна праця та якіс-
ний результат! Ми щиро дякуємо 
нашим громадянам за довіру, взає-
морозуміння та лояльність! Прагне-
мо досягти найкращих результатів!

Управління ДМСУ
у Херсонській області

Міграційна робота в Херсонській області – цілі та пріоритети

Начальник УДМСУ у Херсонській області
О.В. Яковенко
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На часі

Голова Одеської обласної держав-
ної адміністрації Сергій Грине-
вецький вручив сертифікат знаку 
«Вироблено на Одещині» ТОВ «ТД 
«Олимп-Круг» (ТМ «Ньютон Сік»), 
яке пройшло відбір комісії, що діє 
при Одеській обласній тристоронній 
соціально-економічній раді.

Сергій Гриневецький нагадав, що з 
метою підвищення конкуренції від-
бору критерії відбору жорсткі, пе-
редусім це: рівень заробітної плати; 
кількість офіційно працевлаштова-
них осіб; якісна підготовка робіт-
ничих кадрів; впровадження інно-
ваційних технологій; перспективи 
розвитку підприємства на майбутнє.

Ідея створення виробництва соку 
на вищезазначеному підприємстві 
визрівала кілька років. Микола Во-
лодимирович Сапожніков вирощую-
чи свій яблуневий сад на площі біля 
10 га з широким асортиментом сор-
тів яблук, вирішив спробувати пе-
реробити їх і створити неповторний 
яблучний сік. У 2016 році було при-
дбано якісне австрійське обладнання 
фірми VORAN з продуктивністю 300 
л соку за 1 годину, і восени було от-
римано перший яблучний сік. У процесі 

виробництва було розроблено унікаль-
ний рецепт смаку і аромату, тому що 
сік виготовляється з певних сортів 
яблук одночасно, що дозволяє вигід-
но відрізнитися від багатьох соків, 

присутніх на ринку України. 
Соки прямого віджиму ТМ «Нью-

тон» є продуктом здорового харчу-
вання і містять всі корисні для орга-
нізму вітаміни. Це 100%-й яблучний 
сік без додавання води, цукру, барв-
ників та консервантів. Сік виробля-
ється в скляних пляшках ємністю 
0,25 л і 1 л, а також в пакетах «Біг-ін-
Бокс» на 3 л і 10 л.

Директор ТОВ «ТД «Олимп-круг» 
Анатолій Олександрович Зайченко 
зазначає, що у перші два роки робо-
ти компанія намагалася здійснювати 
продажі через торгові мережі, але 
через цілу низку економічних при-
чин відмовилася від даної стратегії. 
Починаючи від 2019 року, почала-
ся успішна співпраця з магазинами, 
які займаються продажем напоїв на 
розлив і вроздріб. Обсяг продажів 
збільшувався за рахунок реалізації 
соку в тарі на 10 л та завдяки ідеї 
створення склянки для розливу соку, 
що дозволило вигідно виділиться на 
ринку. Щорічний приріст продажів 
становить 50%. У вересні 2021 року 
компанія отримала вищезазначений 
сертифікат.

У зв’язку із зростанням обсягів 
продажів компанія планує збільшен-
ня своїх потужностей і закупівлю 
додаткового обладнання для вироб-
ництва соку.

«На сьогоднішній день промисло-
вість займає важливу частину еко-
номічного життя регіону. Тож той 
факт, що підприємства сьогодні от-
римують знаки якості «Вироблено 
на Одещині» говорить про високу 
якість їхньої продукції та грамотну 
організованість виробництва. Знак 
якості – це в першу чергу заслуга ва-
ших трудових колективів, тому що та 
продукція, яку виробляють ваші під-
приємства, є і якісною, і що найго-
ловніше – конкурентоспроможною» 
– підкреслив голова Одеської ОДА.  

У цілому, відзначив Сергій Грине-
вецький, керівництво облдержад-
міністрації вітає в області компанії 
будь-яких масштабів – від інвесторів, 
готових реалізувати масштабні ін-
вестиційні проекти з багатомільярд-
ними вкладеннями, до підприємців, 
які тільки на початку свого шляху.

«Я сподіваюсь, що цей знак слугу-
ватиме своєрідною мотиваційною 
складовою, яка посилить розвиток 
якісного виробництва в Одеському 
регіоні і збільшить конкуренцію на 
ринку», – сказав голова Одеської об-
ласної державної адміністрації.

В. Унгурян,
кореспондент газети

В Одесі розвивається виробництво соку прямого віджиму від 
торгової марки «Ньютон»
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Проблема торгівлі людьми є масштабною, її ви-
рішення потребує консолідованих зусиль різних 
структурних підрозділів. 18 жовтня 2021 року 
світова спільнота відзначила Європейський день 
боротьби з торгівлею людьми. До цієї дати було 
приурочено брифінг за участі представників Націо-
нальної соціальної сервісної служби, Міністерства 
внутрішніх справ України та Міграційної поліції, 
Міністерства освіти України та Міжнародної 
організації «А21», які є суб’єктами національного 
механізму взаємодії, що здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми.

Учасники брифінгу розповіли про свою діяльність 
та поділилися досягненнями 2021 року. 

Понад 70% постраждалих в Україні – чоловіки
«Статистика – і міжнародна, і українська, – свід-

чить, що проблема існує, вона досі актуальна і від неї 
потерпають наші громадяни. За даними міжнародних 
організацій, наразі в рабстві перебувають від 27 до 
40 мільйонів осіб. Це більше, ніж у будь-який інший 
момент історії», – сказала, відкриваючи захід, голо-
ва правління Громадської спілки «А21 Україна» 
Юлія Саченко. 

За оцінками Міжнародної організації з міграції, по-
над 260 тис. осіб постраждали від торгівлі людьми 
за роки незалежності, і щороку реєструються ще біля 
1000 постраждалих, які звертаються за допомогою. В 
Україні найбільш поширеними формами експлуата-
ції є трудова експлуатація та втягнення у криміналь-
ну діяльність, до якої вербують чоловіків та хлопців. 
Тому понад 70% постраждалих від торгівлі людьми 
– це чоловіки. 

Також в Україні існують сексуальне рабство, торгів-
ля органами та примусове жебрацтво.

«Торгівля людьми – це транснаціональна кримі-
нальна діяльність. Вона зростає дуже швидко і є 
другою за прибутковістю в світі після торгівлі нар-
котиками. Для торгівлі людьми не існує державних 
кордонів чи вікових обмежень. Стати постраждалим 
може абсолютно хто завгодно, незалежно від статі, 
віку, соціального статусу, рівня освіти тощо.  Україна 
є країною-постачальником «живого товару», країною 
транзиту та призначення. Крім того, в Україні існує 
внутрішнє рабство, коли українець потрапляє в екс-
плуатацію, що здійснюється громадянином своєї ж 
країни», – наголосила Юлія Саченко. 

Керівниця громадської організації розповіла про 
акцію «Хода за свободу» (Walk for Freedom), яка від-
булася в Києві та в семи інших містах України. Це 
міжнародна акція, яка проходить сьомий рік поспіль. 

Незважаючи на встановлений статус, людина 
має право на допомогу від держави

Із травня поточного року Національна соціальна 
сервісна служба України встановила 6 особам статус 
особи, постраждалої від торгівлі людьми, а десятьом 
відмовила через помилки технічного характеру. Про 
це повідомила начальник з питань протидії торгів-
лі людьми, домашньому насильству та гендерної 
рівності Національної соціальної сервісної служ-
би України Олена Вихор.

«Із травня 2021 року урядом були передані повнова-
ження щодо встановлення статусу особи, постражда-
лої від торгівлі людьми, до Національної соціальної 
сервісної служби України. За цей короткий час до 
нашого відомства надійшло 17 пакетів документів. І, 

відповідно, було встановлено 6 статусів; один статус 
особи, постраждалої від торгівлі людьми, був про-
довжений терміном до 1 року і було 10 відмов», – роз-
повіла представниця Національної сервісної служби.

За її словами, коли робочі групи почали аналізувати 
причину відмов, то з’ясували, що ідеться про допу-
щення помилок технічного характеру.

Водночас Олена Вихор звернула увагу, що незва-
жаючи на наявність статусу або відмову у його вста-
новленні особа, яка є імовірно постраждалою від 
торгівлі людьми, користується повним комплексом 
на отримання безкоштовної допомоги, повним комп-
лексом соціальних послуг як особа, котра опинилася 
в складних життєвих обставинах.

«Тобто незважаючи, чи вже встановлено статус чи 
ще ні, якщо людина потребує чи то психологічної до-
помоги, чи то тимчасового розміщення у безпечному 
місці перебування, вона може отримувати такі послу-
ги», – додала представниця служби.

Після консультації з міжнародними партнерами та 
за підтримки Громадської спілки «А21Україна» було 
проведено навчальні тренінги для представників те-
риторіальних громад Миколаївської та Хмельницької 
областей. Учасниками тренінгів стали 110 осіб. 

«Ми прекрасно розуміємо, що формуванням пакету 
документів займаються обласні та районні державні 
адміністрації, а от безпосередньо ідентифікацією – 
представники територіальних громад. Саме на них 
були націлені базові курси, щоб голови ОТГ, їхні за-
ступники, сільські голови близько зрозуміли, яка це 
проблема – торгівля людьми. І що мешканці їхніх 
громад також потенційно можуть стати жертвами», – 
зазначила Олена Вихор.  

В Одеській області такими навчальними курсами 
була охоплена 91 громада. До кінця 2021 планується 
повністю охопити всю Україну: на допомогу прихо-

дять громадські організації та міжнародні партнери. 
Олена Вихор також розповіла про навчання пред-

ставників обласних і районних державних адміні-
страцій, від яких залежить якість підготовки пакетів 
документів для встановлення статусу. Спільно з Між-
народною організацією з міграції був розроблений 
спецкурс, який складався з 11 тематичних тренінгів. 
Таке навчання пройшли 150 співробітників адміні-
страцій. 

«Ми бачили конкретні позитивні зрушення і спо-
діваємося, що отримані знання стануть у пригоді 
фахівцям у подальшій роботі. На телефон урядової 
«гарячої лінії» 15-47 можуть зателефонувати люди, 
які стали жертвами торгівлі людьми, їхні родичі або 
знайомі. Будь-хто, хто має інформацію про особу, яка 
перебуває в ситуації торгівлі людьми». 

Тема протидії торгівлі людьми належить до пріо-
ритетів Національної сервісної служби, яка відпові-
дає за реалізацію заходів із протидії. Представниця 
служби закликала колег із інших відомств до співп-
раці. 

Національна поліція пропонує посилити відпові-
дальність трафікерів

Про виявлені кримінальні правопорушення, що 
зазначені у статті 149 Кримінального кодексу, про 
кількість ліквідованих злочинних угруповань та про 
кількість врятованих постраждалих, які отримали 
шанс на свободу та гідне життя, розповів заступник 

начальника Управління Департаменту міграцій-
ної поліції Національної поліції України Юрій 
Ганущак. 

«Боротьба з торгівлею людьми є невід’ємною скла-
довою діяльності Національної поліції. Тенденції в 
цій сфері змінюються: якщо раніше трафікери нада-
вали  перевагу сексуальній експлуатації, то сьогодні 
ми маємо справу з новими викликами – такими, як 
втягнення в злочинну діяльність наших громадян, 
зокрема залучення їх до наркотрафіку, а також до пе-
ревезення нелегальних мігрантів у країнах Євросо-
юзу. Ці кримінальні схеми потребують не лише кон-
солідації зусиль усередині країни, а й налагодження 
взаємодії з нашими міжнародними партнерами», – 
сказав заступник начальника управління.

За останні 9 місяців Національна поліція викрила 
понад 200 фактів торгівлі людьми. До кримінальної 
відповідальності притягують понад 70 трафікерів, і 
вже 130 кримінальних проваджень було передано до 
суду з обвинувальними актами. 

З початку року підрозділами міграційної поліції 
припинено діяльність 24 злочинних угруповань, які 
діяли в сфері торгівлі людьми та експлуатації людей. 
Більша частина цих угруповань спеціалізувалася на 
сексуальній експлуатації молодих жінок та дівчат. 

«Проте влітку ми, завдяки успішній взаємодії з 
правоохоронними органами Італії, Греції, Туреч-
чини та належній координації супроводження цих 
кримінальних проваджень із боку слідчих органів, 
спрямували до суду кримінальне провадження з об-
винувальним актом стосовно учасників злочинного 
угруповання, яке вербувало наших громадян, пере-
правляло їх до Туреччини. Звідти вони як члени екіпа-
жів вітрильників здійснювали контрабанду мігрантів 
до країн Євросоюзу. Це приклад нових форм сучасно-
го рабства, з якими ми сьогодні маємо справу», – під-
креслив Юрій Ганущак.

Торгівля людьми є різновидом транснаціональної 
організованої злочинності, і ефективно боротися з 
нею можна завдяки міжнародній співпраці, переко-
наний представник Національної поліції: «Оскіль-
ки для злочинців немає кордонів, вони не обмежені 
ані в часі, ані в просторі, ані в ресурсах. Ми повинні 
адекватно реагувати шляхом знешкодження каналів 
торгівлі людьми і притягнення до кримінальної від-
повідальності осіб, які забезпечують функціонування 
цих каналів».

Нині представники міграційної поліції беруть участь 
у роботі п’яти міжнародних слідчих груп, створених 
для документування і розслідування кримінальних 
схем із торгівлі людьми, де жертвами виступають гро-
мадяни України. Юрій Ганущак подякував колегам із 
Греції, Італії, Швеції, Чехії, Франції, які беруть участь 
у розслідуваннях, демонструють високий рівень май-
стерності та співпраці. Результати такої взаємодії На-
ціональна поліція анонсує найближчим часом. 

Міграційна поліція приділяє увагу не лише кримі-
нальному переслідуванню трафікерів, а й інновацій-
ному підходу та модернізації законодавства у сфері 
протидії торгівлі людьми. Спільно з депутатським 
корпусом напрацьовано пакет законодавчих допов-
нень, спрямованих на посилення тиску на торговців 
людьми. Низка доповнень уже зареєстрована в зако-
нопроєкті. 

Початок, продовження на стор. 13

Найпоширеніші форми торгівлі людьми в Україні – трудова експлуатація 
і втягнення у кримінальну діяльність

Олена Вихор

Юлія Саченко Юрій Ганущак
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РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

Продовження,
початок на стор. 12
«Насамперед ми хочемо встано-

вити кримінальну відповідальність 
за незаконну угоду відносно люди-
ни. Будь-яка така угода, навіть не 
пов’язана з подальшою експлуата-
цією, повинна бути кримінально 
покарана. Наступним кроком ми 
вважаємо за доцільне унеможливи-
ти встановлення випробувальних 
термінів умовного покарання до 
торговців людьми. Такі злочини по-
винні каратися суворо. Покарання 
повинно мати не лише репресивний 
аспект, це в першу чергу профілак-
тика й убезпечення від таких дій 
інших людей. І останній крок: ми 
плануємо не брати до уваги згоду 
на експлуатацію, якщо до людини 
було застосовано один із елементів 

примусу – обман, шантаж або від-
бувався контроль із боку трафікерів. 
Таким чином ми наближаємо норми 
нашого законодавства до міжна-
родного, змінюємо його так, щоб 
ефективно й адекватно реагувати 
на виклики, пов’язані з торгівлею 
людьми», – розповів представник 
Національної поліції. 

Важливо підвищувати обізна-
ність дітей про небезпечні ситуа-
ції

Міністерство освіти і науки Укра-
їни разом з Міжнародною організа-
цією «А21» презентувало посібник 
для психологів, соціальних праців-
ників та педагогів, метою якого є 
підвищити їх рівень обізнаності для 
подальшого виявлення випадків 
втягнення учнів у ситуації, пов’яза-
ні з торгівлею людьми та запобіган-
ня цьому. 

«Становище, яке склалося, зму-
шує нас тримати в полі уваги нові 
виклики. Зокрема, тривалий кон-
флікт на сході, значна кількість 
дітей-переселенців, збільшення 
числа дітей, які проживають у ма-
лозабезпечених родинах, збільшен-
ня тривалості перебування дітей у 
мережі Інтернет у зв’язку із запро-
вадженням дистанційної освіти, – 
все це змушує нас пильно стежити 
за новими видами втягнення дітей 
у ситуації торгівлі людьми. За соціо-

логічними дослідженнями, підлітки і 
діти-сироти є найбільш вразливою 
категорією, яка потребує пильної 
уваги», – звернула увагу держав-
ний експерт Міністерства освіти і 
науки України Оксана Савицька. 

Це потребує більшої уваги до про-
філактичних заходів та розробки но-
вих матеріалів. Підвищуючи обізна-
ність дітей щодо їхніх прав, можна 
попередити випадки потрапляння 
неповнолітніх до ситуацій торгівлі 
людьми. Міністерство освіти й нау-
ки проводить спільні просвітницькі 
заходи в регіонах, педагогічні пра-
цівники регулярно проходять під-
вищення кваліфікації щодо питань 
протидії торгівлі людьми та вияв-
лення таких випадків. У навчальних 
закладах впроваджується програма 
«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція», розроблена 
за підтримки громадського сектору. 

«Торік спільно з «А21» ми напра-
цювали методичні матеріали для 
педагогів, зручні для використання 
в закладах освіти, провели навчаль-
ні семінари з їх використання. У 
провідних країнах світу профілак-
тична діяльність є чи не найваж-
ливішою. Тому хочемо привернути 
увагу громадськості та органів міс-
цевого самоврядування до питань 
профілактики», – закликала Оксана 
Савицька. 

Методичний посібник «Живи 
вільно» – це програма для учнів 
старших класів, яка в цікавій формі 
пропонує інформацію щодо різних 
аспектів торгівлі людьми. Посібник 
схвалено Міністерством освіти й 
науки. Після його створення було 
проведено вебінар для викладачів, 
які дізналися, як користуватися по-
сібником і де його знайти. 

Як відомо, 18 жовтня відзнача-
ється Європейський день бороть-
би з торгівлею людьми, започат-
кований Європарламентом у 2007 
році. Щороку сотні тисяч чолові-
ків, жінок і дітей потрапляють до 
рук торговців людьми як у себе 
вдома, так і за кордоном.

Л. Кущ, 
власкор газети

12 жовтня 2021 року в редакції газети «Мі-
грація» відбулася традиційна зустріч Голов-
ного редактора І.П. Супруновського та на-
чальника  Одеського військового госпіталю, 
полковника  Р.Д. Кальчука. 

В ході зустрічі І.П. Супруновський пере-
дав благодійну допомогу від волонтера А.М. 
Гаджамана – 1000 медичних захисних масок 
військовому госпіталю. 

Начальник госпіталю висловив А.М. Гад-
жаману щиру вдячність і передав подяку. 

7 жовтня 2021 року в редакції газети  «Міграція» відбулася зустріч Головного  редактора  
І.П. Супруновського з Головою правління агрофірми «Маяки», волонтером  А.О. Кобилян-
ським. 

В ході зустрічі було обговорено окремі питання щодо подальшої співпраці.

Оксана Савицька

Хода за свободу

18 жовтня 2021 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора 
І.П. Супруновського з членом редакційної колегії газети, головою Суворовської районної 
організації Аграрної партії (м. Одеса), підприємцем, волонтером  М.В. Сапожніковим.

В ході зустрічі було обговорено окремі питання щодо подальшої співпраці.  
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Нас єднає мова

Дана Стратегія має на меті виконан-
ня Україною міжнародних зобов’я-
зань.

Кабінет Міністрів України ухвалив 
Стратегію екологічної безпеки та 
адаптації до зміни клімату до 2030 
року. Вона розроблена з метою під-
вищення рівня екологічної безпеки, 
зменшення впливу та наслідків зміни 
клімату в Україні. Реалізація Стратегії 
направлена на виконання Україною 
міжнародних зобов’язань в рамках 
Паризької кліматичної угоди щодо 
скорочення викидів парникових газів 
та адаптації до наслідків глобальної 
зміни клімату. 

Як повідомляє Міндовкілля, ос-
новними екологічними загрозами 
для України є значний рівень забруд-
нення атмосферного повітря, водних 
та земельних ресурсів, недосконала 
система державного нагляду (контр-
олю) та моніторингу навколишнього 

природного середовища. Також скла-
лася критична ситуація з утворенням, 
накопиченням, зберіганням, перероб-
кою, утилізацією та захороненням 
відходів.

Відповідно до Стратегії, найбільш 
вразливими до наслідків зміни клі-
мату в Україні є такі соціальні та еко-
номічні сектори, як: біорізноманіття, 
водні ресурси, енергетика, громад-
ське здоров’я, лісове господарство, 
прибережні території, рибне госпо-
дарство, сільське господарство, ґрун-
ти тощо. І саме на них буде спрямова-
на основна діяльність Уряду в рамках 
реалізації документа.

Етапи реалізації Стратегії досягнен-
ня цілей державної політики щодо 
екологічної безпеки та адаптації до 
зміни клімату здійснюватимуться в 
два етапи. У результаті її впроваджен-
ня очікується:

зменшення рівня промислового 

забруднення;
створення ефективної системи хі-

мічної безпеки;
забезпечення раціонального вико-

ристання природних ресурсів;
досягнення «доброго» екологічного 

стану вод;
забезпечення сталого лісоуправлін-

ня та підвищення адаптивної здатно-
сті лісових екосистем;

створення правових та економічних 
підстав запровадження ієрархії пово-
дження з відходами;

підвищення ефективності держав-
ної системи оцінки впливу на довкіл-
ля та державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища;

збереження біорізноманіття та за-
безпечення розвитку природно-запо-
відного фонду в Україні;

посилення адаптаційної спромож-
ності та стійкості соціальних, еконо-
мічних та екологічних систем до змі-
ни клімату;

стабілізація екологічної рівноваги 
на тимчасово окупованих територіях 
тощо.

Впровадження стратегії відбувати-
меться відповідно до розробленого і 
затвердженого Операційного плану 
реалізації Стратегії екологічної без-
пеки та адаптації до зміни клімату до 
2030 року, в якому прописані заходи 
на найближчі три роки.

Нагадаємо, що кожна третя смерть 
на планеті за останні 20 років пов’я-
зана із змінами клімату.

greenpost.ua

За словами науковців з Університету Оттави, лиш 
деякі учні здатні відкинути важливість оцінок та спо-
кійно жити. Більшість дітей не можуть почуватися 
затишно, поки у щоденнику не буде лише відмінних 
оцінок. Учні переживають, що вони недостатньо 
успішні члени суспільства.

Дослідники виявили закономірність між навчаль-
ними досягненнями та перфекціонізмом дитини в 
майбутньому 

Науковці визначили перфекціонізм як «дезадаптив-
ний стиль особистості», який передбачає високі стан-
дарти. Вони накладаються самостійно, і це пов’язано 
з розвитком тривоги та депресії.

«Підлітки відчувають неймовірний тиск з боку стар-
ших. Однак незрозуміло, чи є темна сторона високих 
академічних досягнень, і це було центром нашого до-
слідження», – розповів доктор Трейсі Вайянкур.

Результати дослідження засвідчили, що майже всі 
учні, які постійно мають найвищі оцінки, розвива-
ють в собі нездоровий ступінь перфекціонізму. Тож 
чим старша дитина, тим сильніше в неї буде вираже-
не бажання бути найкращою за будь-яких умов, а це, 
безперечно, негативно впливає на психіку.

«Зависокі вимоги часто призводять до вигорання, 
погіршення навчання у школі та зниження оцінок у 
довгостроковій перспективі, а також до збільшення 
тривожності та депресії», – додає Вайянкур.

Дослідники стверджують, що батькам варто нага-
дувати своїм дітям – ніхто не ідеальний. Науковці 
радять створити для учня комфортне середовище, у 
якому дитина може прийняти себе.

Доктор Вайянкур зазначає, що потрібно уникати 
тиску на молодь та звертати увагу навіть на маленькі 
успіхи учня.

«Недосягнення досконалості не означає, що це не-
вдача», – підсумовує професор.

greenpost.ua

З  гордістю та радістю колектив редакції дізнав-
ся про ухвалу організаційного комітету  ХХІІ  За-
гальнонаціонального конкурсу «Українська мова – 
мова єднання»  про присвоєння нашій газеті звання 
Лауреата у номінації «Засоби масової інформації» 
– за актуальність тематики і креативність контен-
ту видання. Це  не перша участь газети у цьому 
престижному конкурсі, але висока оцінка поваж-
ного, високопрофесійного та об’єктивного  журі  й  
звання Лауреата надає імпульс для подальшої  на-
тхненої  праці  нашому колективу  і  головному ре-
дактору видання Івану Петровичу Супруновському. 

Участь у цьому унікальному конкурсі творів та-
лановитих людей з різних куточків України, а та-
кож тих, хто є вихідцями з нашої Батьківщини, але 
проживає по всьому світу, а  також представників  
інших країн, робить сам конкурс не тільки загаль-
нонаціональним, але  й  міжнародним.

 До  цього статусу можна умовно віднести  й  пу-
блікації  газети «Міграція», яка українською мо-
вою висвітлює життя біженців з різних країн світу 
та переселенців  із  зони  війни  й  тимчасово оку-
пованих територій  Україні, їхні права й обов’яз-
ки, діяльність державних органів у сфері реалізації 
міграційної політики, виконання Законів України 
відносно біженців та шукачів притулку, діяльність  
регіональних міграційних служб України, відпо-
відних комітетів  Верховної Ради України, а також 
регіональних органів влади та місцевого самовря-
дування. Крім того, газета публікує нариси  про 

інтеграцію біженців. Ці публікації –  протидія про-
явам ксенофобії та расизму, які, на жаль, ще мають 
місце в Україні.  Вже понад  п’ятнадцять  років  ре-
дакція Всеукраїнської  інформаційно-аналітичної   
газети  «Міграція»  своєю сумлінною і невтомною 
працею, толерантністю та доброзичливістю допо-
магає громадським  організаціям біженців і шука-
чів притулку в Україні  зберігати  дружні  стосунки  
з місцевим населенням, гармонізувати  міжетнічні  
відносини  в  нашій  багатонаціональній  державі. 
Навіть простий перелік рубрик газети може дати 
уявлення про багатогранну роботу колективу ре-
дакції: «У Державній міграційній службі України», 
«На часі», «У територіальних міграційних службах 
України», «Юридичний дайджест», «Міжнародна 
конференція», «Трудова міграція», «Українці в сві-
ті». А такі  рубрики як «Спецінтерв’ю», «Долі мі-
грантів», «Відкритий мікрофон» запрошує до спів-
робітництва та  співпраці самих біженців, шукачів 

притулку та переселенців. Схвальні відгуки редак-
ція отримує від читачів і про матеріали рубрик: 
«Здоров’я нації та національні страви», «Спортив-
ні новини», «Калейдоскоп», «Інтегральний світ», 
«У Міністерстві внутрішніх справ України», «У 
Державній прикордонній службі України», «Гаряча 
тема», «Міграційна аналітика».

Наша газета «Міграція» виходить українською 
мовою та розповсюджується за передплатою. Крім 
традиційного поширення газети,  ми також прак-
тикуємо соціальну підписку. Передбачено безко-
штовне розповсюдження газети для малозабезпе-
чених сімей біженців і шукачів притулку в місцях 
компактного скупчення мігрантів (національні ді-
аспори, громади мігрантів, національно-культурні 
громадські організації, ринки). Газета поширю-
ється по всіх регіонах України та  має свій сайт: 
www.migraciya.com.ua. Газета активно співпрацює 
з державними установами та громадськими орга-
нізаціями, які займаються питаннями міграції  і  
національно-культурною  діяльністю, намагається 
налагодити з ними двосторонній зв’язок. Колектив 
редакції газети прагне не зупинятися на досягнуто-
му, а впроваджувати нові технології, пропонувати 
сучасні інформаційні послуги.

Ми  щиро  дякуємо організаційному комітету  
ХХІІ Загальнонаціонального конкурсу «Українська 
мова – мова єднання» і особисто його  голові та 
потужному генератору конкурсу, талановитому  і  
невтомному  Юрію Анатолійовичу  Работіну –  за 
чудовий конкурс,  яскравий заключний тур – під-
ведення  його  підсумків у золотій  залі Одеського 
літературного музею та високу оцінку праці нашої 
редакційної колегії. Запевняємо журі конкурсу, що 
ми  й  надалі будемо працювати для  наших  чита-
чів: українців, представників  національних  мен-
шин  нашої держави, біженців  і шукачів притулку 
в Україні – носіїв мов багатьох країн світу, а також 
вимушених переселенців;  надавати чітку, неупере-
джену й оперативну інформацію на  шпальтах газе-
ти; створювати свій яскравий і неповторний стиль.

Тетяна Бєлова, 
власний кореспондент

 Всеукраїнської інформаційно-аналітичної 
газети «Міграція», член НСЖУ

Газета  «Міграція» – Лауреат  ХХІІ  Загальнонаціонального конкурсу
«Українська мова – мова єднання»

Кабмін ухвалив Стратегію екологічної безпеки та 
адаптації до зміни клімату до 2030 року

Зацикленість на оцінках у 
школі негативно впливає 

на дитячу психіку, – 
дослідження
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Цифри та факти
Деражнянський молочний завод 

має статус самостійного підприєм-
ства, починаючи з 1991 року. Нині 
колектив об’єднує біля 200 праців-
ників. Завод очолює заслужений 
працівник промисловості України, 
умілий організатор  В. С. Яглін-
ський.

У 1996-1998 роках було значно по-
ліпшено матеріально-технічну базу 
підприємства. Зокрема, введено в 
експлуатацію новий цех, оснаще-
ний імпортною лінією  для вироб-
ництва масла, а також цех з виго-
товлення цільномолочної продукції 
– кефіру, ряжанки, сметани…

У 2001 році за кошти підприємства 
прокладено 2 кілометри газопрово-
ду по вул. Першотравневій: від ко-
лишньої нафтобази до молокозаво-
ду. Завдяки цьому були підключені 
до центральної труби будинки по 
таких вулицях, як: Першотравне-
ва, Барська, Дорошенка, Б. Хмель-
ницького, Б. Олійника. Це сприяло 
прискоренню газифікації будинків 
у районі «Семи вітрів» та  мікро-
району  «Старе містечко», а також 
костелу Святої Анни та православ-
ного Свято-Михайлівського храму.

У 2005 році побудовано і ведено 
в експлуатацію цех з виробництва 
технічного казеїну за новою тех-
нологією, а в 2010-му – завершено 
реконструкцію сирного цеху і осво-
єно виробництво твердих сирів.

За останні роки виробництво  пас-
теризованого молока та кисломо-
лочних продуктів збільшено вдвічі, 
а сирів – втричі. 

Нині завод пропонує споживачам 
біля 35 видів продукції під торго-
вою маркою «Здоровий світ». А 
казеїн постачається у Польщу, Ні-
меччину, Бельгію, Францію. Під-
приємство має статус схваленого 
експортера і  входить  до  п’ятірки 

найбільших експортерів цього про-
дукту з України.  

Питома вага експорту в країни 
Євросоюзу складає понад 16% від 
загального обсягу реалізації. Також 
здійснюються поставки  вершко-
вого масла в Грузію, Молдову, 
Придністров’я, Туреччину. У нас 
запроваджена система управлін-
ня якістю, завдяки чому продукція 
ТОВ «Деражнянський молочний за-
вод» відповідає не тільки вітчизня-
ним, а й міжнародним стандартам.

Продукція заводу удостоєна по-
чесних відзнак «Довіра споживача» 
та «Сто кращих товарів України». 

Підприємство постійно бере 
участь  у виставках, ярмарках, 
конкурсах, воно було нагородже-
не Золотою медаллю Міністерства 
аграрної політики України і отри-
мало сертифікат на впровадження 
системи управління якістю.  Цьо-
горіч підприємство одержало Гран 
Прі (найвища нагорода)  за Ряжанку 
4% під торговою маркою «Здоровий 
світ» і  було удостоєне Золотої ме-
далі на виставці  «AGRO 2021» за 
виробництво високоякісної молоч-
ної продукції в номінації: сир твер-
дий «Княжий». 

Лише на Хмельниччині молочними 

продуктами, виробленими у Деражні,  
споживачів забезпечують понад 
800 магазинів та кіосків. Крім того, 
чимало закладів охорони здоров’я, 
освіти, інтернатних установ, сана-
торіїв та військових частин підтри-
мують партнерські стосунки з мо-
локозаводом.

Свого часу було придбано сучас-
ні високопродуктивні апарати для 
фасування масла, ряжанки, смета-
ни та закуплено точне лаборатор-
не обладнання. Контрольно-вироб-
нича лабораторія атестована ТОВ 
«Центр сертифікації та метрології» 
до 2023 року. 

Підприємство отримало сер-
тифікати ISO 9001:2015 та ISO 
22000:2019.

Помітно збільшився та оновився 
автопарк. Нині на заготівлі молока, 
забезпеченні виробничого процесу 
та доставці продукції споживачам 
задіяно 46 автомобілів.

У 2020-2021 роках підприємство 
розширило свою територію та про-
вело реконструкцію з добудовою 
адміністративних, санітарно-побутових, 

складських, фасувальних приміщень. 
Проводиться оснащення  виробни-
чим обладнанням нових приміщень. 

Трудовий колектив надає чималу 
спонсорську допомогу воїнам АТО, 
закладам охорони здоров’я, освіти, 
культури, ветеранським та спортив-
ним організаціям.
Підприємство з містечка 

Деражня на Хмельниччині 
– визнаний лідер серед пере-
робників молока

 Деражнянський молочний завод 
займає провідне місце серед моло-
копереробних підприємств Хмель-
ниччини, має найкращі традиції 
здорового харчування  та користу-
ється визнанням в галузі ось уже 
30 років поспіль. Підтвердженням 
цьому є якісна і смачна молочна 

продукція за помірними цінами від 
виробника.   

Основним видом діяльності під-
приємства є заготівля молока від 
сільськогосподарських товариств, 
приватних господарств, населення 
і виробництво продукції під тор-
говою маркою «Здоровий світ». Це 
молоко; кефір; ряжанка; закваска; 
сметана; йогурти; масло; спреди; 
морозиво; тверді, розсільні, м’які 
сири і технічний казеїн. Молочна продукція  

заводу користується  неабияким попи-
том  серед споживачів. Колектив 
Деражнянського молочного заводу 
вдячний споживачам  за довіру, за 
їхній вибір та за гарний смак… 

 Жодна справа,  не матиме розвит-
ку без потужної професійної коман-
ди. Молокозавод  славиться  саме 
такими людьми – відповідальними, 
дисциплінованими  працівниками, 
високоосвіченими спеціалістами. 
Саме на цьому підприємстві сфор-
мовано команду  справжніх профе-
сіоналів у молокопереробній галузі  
і просто талановитих людей: сиро-
варів, маслоробів, лаборантів, слю-
сарів, менеджерів, майстрів, водіїв, 
вантажників, інженерного відділу, 
адмінпрацівників та багатьох ін-
ших. Завдяки їхній праці реалізу-
ється натуральна, здорова молочна 
продукція для українських спожи-
вачів. 

Як каже директор підприємства 
В.С. Яглінський: «За 30 років ді-
яльності на молочному заводі зі 
мною працювали і працюють люди, 

з якими спочатку було легко буду-
вати молочний завод, розвивати 
його, запроваджувати нові техноло-
гії у виробництві, а сьогодні – під-
тримувати і ще більше розбудову-
вати, згідно з сучасними вимогами, 
нові цехи і приміщення та випуска-
ти нові види продукції. Хочеться 
згадати людей, з якими починав, 
наших почесних ветеранів: Л.В. Бе-
резюк, С.Ф. Лозовську, В.В. Поло-
ницьку, Н.В. Дубілей, Н.С. Бартко, 
В.С. Радецьку, Н.В. Кирильчук, Л.І. 
Заєць, Л.П. Бордульова, Л.Р. Мель-
ник та багатьох інших. Від початку 

створення заводу і донині  продовжу-
ють працювати спеціалісти-молочники: 
Н.В. Журавльова, Г.М. Надахівська, 
С.І. Вовковинська, Н.В. Кобзар, 
В.Г. Кузьмова,  Б.М. Колосовський, 
М.В. Корчова. Це люди, які пліч-
о-пліч зі мною починали будувати 

Деражнянський молочний завод. 
Крім того, потрібно відзначити І.С. 
Яглінського за його вагомий внесок 
у розбудову та становлення Дераж-
нянського молочного заводу за пе-
ріод роботи на ньому.  Хочу подя-
кувати усім за працю, завдяки якій 
ми сьогодні  маємо  підприємство, 
на якому працює біля 200 праців-
ників, випускається біля 35 видів 
молочної продукції, збільшуються 
робочі місця, розширяється вироб-
ництво…».

 Значна увага керівництва приді-
ляється модернізації підприємства. 
Проведено капітальну реконструк-
цію приймально-апаратного цеху, 
що дало можливість значно швид-
ше приймати та охолоджувати мо-
локо, розподіляти його і сортувати  
по виробничих цехах. Завдяки заку-
пленій та змонтованій сучасній ав-
томатичній СІР-мийці, поліпшилось 
миття технологічного обладнання і 
трубопроводів, скоротилась трива-
лість процесу переробки. Було онов-
лено лінію з виробництва технічного 
казеїну. У сирному цеху збудовано 
великі сирні сховища для зберігання 
і дозрівання твердих сирів. 

 Проводиться реконструкція та 
добудова інших виробничих, адмі-
ністративних та побутових примі-
щень.

 Цьогоріч виповнюється 30 років 
професійній діяльності Деражнян-
ського молочного заводу на чолі з 
його незмінним директором  Вале-
рієм Станіславовичем Яглінським. 
Притаманний йому талант організа-
тора, помножений на велике бажан-
ня робити людям добро, випускати  
якісну продукцію став запорукою 
успіху Деражнянського молочного 
заводу.

За плечима 30 років. Попереду ще 
більш інтенсивна і продуктивна ро-
бота…        

В. Заржицький,
власкор газети

Деражнянському  молочному заводу виповнилося 30 років 
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МІГРАЦІЯ

Гріффіни: «Так, я прикидався добрим! І 
це був не найгірший мій вчинок».

Джо Фрейзер: «Не обов’язково бути кра-
щим за всіх, достатньо бути кращим, ніж 
вчора».

Нафтолі Ропшіц: «Для чого бажати чу-
жого, якщо навіть твоє тобі не належить?»; 
«Є короткі дороги, які виявляються довги-
ми. І довгі, які виявляються короткими».

Альберт Ейнштейн: «Якщо Ви хочете 
вести щасливе життя, то Ви повинні бути 
прив’язані до Мети, а не до людей або до 

речей».  
Роберт Браунінг: «Людина буває хорошою лише тоді, коли 

усвідомлює, скільки в ній зла». 
Стеж за своїми думками – вони стають словами.
Стеж за своїми словами – вони стають вчинками.
Стеж за своїми вчинками – вони стають звичками.
Стеж за своїми звичками – вони стають характером.
Стеж за своїм характером – він визначає твою долю.
«Кожен, хто говорить щось про іншого, добре чи зле, каже це 

про себе. Якщо він виправдовує покарання іншому, то накли-
кає покарання і на себе. А якщо він бере участь в горі одного і 
намагається йому допомогти, то притягує до себе добро та до-
статок». 

«Якщо Ви не можете змусити себе почати робити щось у най-
ближчі 24 години, Ви не зробите цього, навіть якщо у Вас буде 
24 життя».

 «Звідки ти можеш знати, що Всесвіт не був створений 3 секун-
ди тому, і ти, як його частина, з усіма твоїми спогадами?».

Логічні загадки із хитрощами
1. Як стрибнути із десятиметрової драбини й 

не розбитися?
2. До річки підходять дві людини. Біля берега 

прив’язано човна, який може витримати тільки 
одну людину. Обидві людини змогли переправитися на про-
тилежний берег. Як їм це вдалося?

3. Йшли два батька і два сини. Знайшли три апельсини. Не 
різали, не шматували, а порівну розділяли. Як таке можли-
во?

4. Що буде, якщо тричі повернути праворуч?
5 На столі лежать лінійка, олівець, циркуль і гумка. На ар-

куші паперу потрібно накреслити коло. З чого почати?
6. Буває легкою і важкою, але нічого не важить. Буває 

швидкою і повільною, але не ходить, не бігає, не літає. Що 
ж це таке?

7. Ганнуся написала на аркуші паперу число 86 і запитала 
у своєї подруги: «Можеш збільшити це число на 12 і пока-
зати мені відповідь, нічого не закреслюючи, і не дописую-
чи?». Подруга впоралася. А ви зможете?

8. Що більше: сума всіх цифр або їхній добуток?
9. У кишені лежать дві монети на загальну суму 15 копі-

йок. Одна з них не п’ятак. Що це за моне-
ти?

10. На гілці сиділо три пташки, дві вирі-
шило полетіти. Скільки залишилося сидіти 
на гілці пташок?

11. Що можна взяти в ліву руку, але не 
можна взяти в праву?

ГОРОСКОП
на ЛИСТОПАД 2021 року

Лев. Вам постійно не вистачає натхнен-
ня, життєрадісних емоцій та нових вра-
жень. Проте життя рухається в своєму 
розміреному ритмі. Для того, щоб додати 
яскравих фарб, вам треба докласти чима-
ло зусиль.

Діва. Листопад 2021 року принесе Дівам ка-
скад емоцій та вражень. Місяць буде досить 
напруженим. Але це не привід зриватись та 
кричати на всіх підряд. Не варто всім пока-
зувати те, наскільки вам важко.

Скорпіон. Вам так набридло звичайне сіре 
життя, і тому заради змін ви готові піти на 
будь-які жертви. Не звертайте уваги на тих, 
хто прагне постійно вас повчати. Зірки не 
обіцяють легких шляхів, тому варто набра-
тись терпіння.

Стрілець.Необхідність бути неприступною 
скелею дуже втомлює, тому вам так хочеться 
проявляти ніжність. Проте не варто показува-
ти свої слабкі сторони. Зірки радять зайнятись 
самовдосконаленням. Не завадить зайнятися 
читанням, адже у вас вже накопичився вели-
кий список книг для цієї мети.

Козеріг. Вас настільки поглине власна робота, 
що доведеться забути про найголовніше. Тому 
поки не пізно потрібно поставити на перше 
місце свою родину. Для досягнення мрії варто 
добре попрацювати. Відкривайте в собі нові 
таланти та можливості. 

Водолій. Ваша віра у краще майбутнє 
та постійний оптимізм заряджатимуть 
енергією всіх оточуючих. У вас все вийде, 
тому що ви ніколи не залишаєте справу, яку 
ще не доведено до кінця. Зірки приготують 
для вас чимало приємних сюрпризів.

Риби. Листопад для Риб буде складним та 
неоднозначним. Якщо вдасться виплута-
тись із проблем, то доля вам посміхнеться. 
Зірки радять повністю віддатись роботі. 
Кар’єра – ось ваша найголовніша мета. 

Овен. Представників цього знака огорне справ-
жня депресія через те, що ніяк не вдається 
влаштувати особисте життя. Хоча ви не шукаєте 
ідеального партнера, але зустріти просто лю-
дину, близьку за духом, вам ще не поталанило. 
Не варто зациклюватись на невдачах, нехай все 
залишається так, як є.

Телець.Листопад для Тельців буде досить 
важким та нестабільним. Вам варто за-
пастись терпінням та зібрати усю волю в 
кулак. Не впадайте у відчай, адже рано чи 
пізно всі негаразди закінчаться і в житті 
почнеться біла смуга.

Близнюки. У листопаді ви літатимете у 
хмарах. Проте одні лише мрії не допо-
можуть дістатися до мети. Потрібно буде 
докласти чималих зусиль. На роботі у 
Близнюків є всі шанси просунутись по 
кар’єрних сходинках. 

Рак. Листопад принесе Ракам і 
втрати, і удачу, проте не виключені 
малоприємні сюрпризи. Але ці ви-
пробування зроблять вас сильнішими. 
Не варто здаватися, потрібно йти до 
наміченої цілі.

Ваги. Представникам цього знака не зава-
дило б переглянути свої погляди на життя. 
Якщо ви працюєте, не покладаючи рук, 
то не варто розраховувати, що вдасться 
налагодити особисте життя. Вам конче 
необхідно виділити для цього час.

20 листопада вшановуємо ікону Божої Матері 
«Взграння Немовляти»

Притча про двох вовків

20 листопада християнський світ 
відзначає набуття ікони Божої Ма-
тері «Взграння Немовляти». Ікона 
з’явилася 7 листопада 1795 року в Ми-
коло-Угреському монастирі.

Зараз образ «Взграння немовляти» 
знаходиться у вівтарі Спасо-Преобра-
женського храму.

Пресвята Богородиця зображена з ма-
леньким Ісусом, що сидить на Її лівій 
руці. Ікона випромінює любов Мате-
рі і Сина. Зворотний бік прикрашений 
молитвою: «Врятуй всіх молитвами 
твоїми, Пресвята Богородиця, до тебе 
притекающих, ізбави усякої потреби і 
скорботи».

Цей образ не простий, а чудотворний.  
Написаний з грецької ікони. Він допо-
магає матерям, що моляться за своїх 
хворих немовлят, бездітним подружнім 
парам та вагітним жінкам.

Щира молитва до ікони не раз творила 
диво для тих, хто просив захисту. Щоб 
вагітність проходила вдало, а пологи 
були легкими, слід служити молебень 
до ікони Божої Матері «Взграння не-
мовляти».

Християни завжди вважали вагітність 
великим Господнім дивом, тому жінка 
повинна була багато молитися, робити 

добрі справи, щоб дитина народилася 
здоровою. Ні в якому разі не можна сва-
ритися, пліткувати, лихословити. Слід 
покладатися на Божу Матір, яка допо-
може подолати всі труднощі.

Найважливіше, що треба робити 20 
листопада – щиро молитися до Бога і 
Божої матері та бути присутнім на Бо-
жественній літургії.

Молитва 
«Пресвята Діва, Матір Божа, помилуй 

рабу Твою (ім’я) і допоможи їй зараз ви-
рішити всі проблеми її. О усемилостива 
Владичице Богородице, ти не потребувала 

допомоги в народженні Сина Божого, так 
подаруй допомогу свою своїй невільни-
ці, яка молиться тобі. Даруй мені бла-
гословення о цій порі, щоб дитя наро-
дилося і світло світу побачило цього. 
Уподібнити в благопотребний час і ро-
зумного світла у святому хрещенні во-
дою і духом. До тебе припадаємо, Мати 
Бога Всевишнього, молюся: Будь мило-
стива до раби твоєї, як стане скоро вона 
матір’ю, і умоли народженого тобою 
Христа Бога нашого, щоб зміцнив він 
силою своєю нас згори. Амінь».

ulyublena.com

Одного разу один старий і розумний чоловік вирішив роз-
повісти допитливому хлопчику притчу. «Всередині кожної 
людини живуть два вовки, – розпочав свою оповідь дідусь. – 
Бо кожна людина протягом усього свого існування веде вну-
трішню боротьбу добра і зла». 

Хлопчик почав питати старого, як це може бути?
І старий пояснив малюку, що один з вовків – це кохання, 

сподівання, благодіяння, відрада, щедрість, правда та віра! А 
інший – злість, ненаситність, боязкість, заздрість, гордощі, 
негідництво, бідкання і почуття провини! Почувши це, хлоп-
чик поцікавився: який же з вовків переможе? Він дуже хотів 
дізнатися відповідь. Посміхнувшись, дідусь відповів: «Пере-
може той, якого ти годуєш!».

ulyublena.com


