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25 червня 2021 року в 
Одесі було урочисто від-
крито «Офіс Почесного 
консула В’єтнаму в Одесі 
і Одеській області» в са-
мому центрі в’єтнамсько-
го життя – на першому 

поверсі житлового комп-
лексу «Лотос» по вулиці 
Грушевського. 

Почесним Консулом Со-
ціалістичної Республіки 
В’єтнам в Одесі призна-
чено кандидата медичних 
наук, Заслуженого лікаря 

України Нгуєн Ван Ханя. 
На церемонії відкриття 

були присутні: Надзви-
чайний і Повноважний 
Посол Соціалістичної Рес-
публіки В’єтнам в Україні 
Нгуєн Хонг Тхач, Почесний 

Консул В’єтнаму в Одесі 
Нгуєн Ван Хань, в.о. за-
ступника одеського місь-
кого голови Олег Бриндак, 
заступник голови Одесь-
кої обласної державної ад-
міністрації Костянтин Гой, 
представники делегації 

В’єтнаму, В’єтнамського 
земляцтва в Одесі.

Надзвичайний і По-
вноважний Посол Соці-
алістичної Республіки 
В’єтнам в Україні Нгу-
єн Хонг Тхач зазначив, 

що дана подія є доказом 
того, що В’єтнам при-
діляє важливе значення 
дружнім відносинам з 
Україною.

Початок, 
продовження

 на стор. 13

Сучасне суспільство уже неможливо 
уявити без засобів масової інформації. 
Саме ви, журналісти, через телебачен-
ня, радіо, друковані та інтернет-видан-
ня незмінно творите для громадськості 
об’єктивну картину повсякденного 
життя та орієнтуєте нас у величезному 

інформаційному просторі.
Щиро бажаю вам у своїй діяльно-

сті завжди бути об’єктивними, акту-
альними та неупередженими! Нехай 
улюблена праця неодмінно приносить 
вам професійне зростання, супрово-
джується творчими злетами та додає 
енергії для втілення у життя всіх мрій 
та задумів.

Принагідно вітаю з Днем журналіста 
колектив Всеукраїнської інформацій-
но-аналітичної газети «Міграція» та її 
головного редактора Івана Петровича 
Супруновського! Дякую, що завжди 
якісно, вичерпно та об’єктивно висвіт-
люєте важливі теми, які стосуються 
міграційної сфери. 

Натхнення вам, успіхів та
 побільше гарних новин!

З повагою,
Голова ДМС

Максим Соколюк

... 25 років тому відбулася справді істо-
рична подія. Її значення настільки масш-
табне, що навіть легкий пафос в оцінках 
виглядає доречним і органічним. Ухвален-
ня Конституції називають останнім акор-
дом у симфонії державотворення. Біблією 
правничих заповідей для всіх українців. 
Юридичним щитом і бронею для прав і 
свобод людини та громадянина. Візитною 
карткою держави й нації, що на найвищо-
му законодавчому рівні відповідає на пи-
тання: хто ми? звідки ми? чого прагнемо? 
як хочемо жити? І куди хочемо дійти? Але 
я думаю, що найкращу оцінку Конститу-
ції дає сама Конституція.

Перше слово, яким починається її перша 
стаття, – «Україна». І цим усе сказано. Її 
друга стаття починається словом «сувере-
нітет». А третя – словом «людина». І цим 
сказано ще більше...

Відповідно до статті 93 Конституції 

України, вношу на розгляд Верховної 
Ради України проект закону про вели-
кий Державний герб України і визначаю 
його як невідкладний для позачергового 
розгляду Верховною Радою. Доповіда-
тиме законопроект під час його розгляду 
на пленарному засіданні Верховної Ради 
України перший Президент України Лео-
нід Макарович Кравчук...

Конституція чітко визначила пріорите-
ти. Все те, що набагато вище нас, наших 
інтересів та амбіцій. Все те, що ми маємо 
захищати й забезпечувати. Все те, чому й 
кому ми маємо служити. Більшість я сьо-
годні назвав. Можливо, ви запам’ятали не 
всі. Та головне – запам’ятати три. «Украї-
на». «Суверенітет». «Людина».

Зі святом всіх нас! З Днем Конституції 
України!

Слава Україні!
president.gov.ua

28 червня 2021 року – День Конституції України 

Міграційна служба 
Волинської області: 

Наша робота – це колек-
тивний результат

Щорічно 20 червня 
міжнародна спільнота 
відзначає Всесвітній 

день біженців
Благодійна допомога

Отримання посвідки на 
тимчасове проживання 
– головна проблема для 

білоруських журналістів...

Із виступу Президента Володимира Зеленського на 
урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ї 

річниці Конституції України

Вітаю усіх журналістів України з професійним святом!

В Одесі відкрито Офіс Почесного консула В’єтнаму 
в Одесі і Одеській області
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У Державній міграційній службі України

24 березня 2021 року Кабінет Міністрів 
України прийняв постанову № 317 «Про де-
які питання визнання особою без громадян-
ства», якою затверджено Порядок розгляду 
заяв про визнання особою без громадян-
ства, а також зразки супутніх документів.

16 квітня 2021 року зазначена постанова 
набрала чинності і фактично розпочався 
процес документування в Україні осіб без 
громадянства. У подальшому набуття ста-
тусу особи без громадянства дозволить цим 
людям офіційно працевлаштуватись, отри-
мувати медичну допомогу, освіту, пенсію, а 
також інші соціальні та економічні пільги. 
До слова, така послуга надається міграцій-
ною службою без стягнення плати.

Право на звернення до ДМС із заявою про 
визнання особою без громадянства мають 
особи, які не можуть отримати паспортний 
документ у зв’язку з тим, що не розгляда-
ються як громадяни будь-якою державою, 
незважаючи на законність чи незаконність 
їх перебування на території України.

Зокрема, такими особами можуть бути:
• колишні громадяни СРСР, які не набули 

громадянства будь-якої держави;
• повнолітні особи, які прибули до України 

дітьми та не змогли отримати нових доку-
ментів;

• особи, які втратили громадянство на під-
ставі діючих законів країни своєї громадян-
ської належності;

• представники ромської спільноти та інші.
Заява про визнання особою без громадян-

ства встановленого зразка та додані до неї 
документи подаються територіальному ор-
гану/територіальному підрозділу ДМС за 
місцем проживання особи:

• повнолітньою дієздатною особою – осо-
бисто,

• повнолітньою недієздатною або обмеже-
но дієздатною особою – її законним пред-
ставником;

• відомості про дитину наводяться у заяві 
про визнання особою без громадянства од-
ного із її законних представників;

• заява про визнання особою без громадян-
ства дитини, розлученої із сім’єю, подаєть-
ся одним з її законних представників (якщо 
така дитина не має законного представника 
– працівник ДМС невідкладно звертається 
до органів опіки і піклування з клопотанням 
щодо забезпечення дитини законним пред-
ставником).

Особи, які перебувають за кордоном, не 
мають права на звернення із заявою про ви-
знання особою без громадянства в Україні.

Разом із заявою про визнання особою без 
громадянства особа подає наступні доку-
менти (за наявності):

• документ, що посвідчує особу або надає 
право на в’їзд або виїзд з держави, виданий 
іноземною державою;

• документ, що засвідчує факт неперебу-
вання у громадянстві іншої держави, строк 
дії якого закінчився;

• інші документи, що підтверджують ін-
формацію, викладену в заяві (до прикладу, 
це можуть бути документи, що підтверджу-
ють факт народження особи, перебування 
її у шлюбі, наявність дітей, навчання в ос-
вітньому закладі України або іншої держа-
ви, паспорт громадянина колишнього СРСР 
зразка 1974 року, документи про роботу 
тощо).

Зазначимо, що в разі подачі документів 
законним представником особи додатково 
подається документ, що посвідчує особу 
законного представника, та документ, який 
підтверджує його повноваження.

Рішення про визнання або відмову у ви-
знанні особою без громадянства прийма-
ється Державною міграційною службою 
впродовж 6 місяців з дати подачі заяви. В 
окремих випадках цей термін може бути 
продовжено, але не більше як до 12 міся-
ців. На час розгляду заяви особі видається 
довідка про звернення за визнанням особою 
без громадянства. Цей документ підтвер-
джуватиме законність перебування особи на 
території України, доки триватиме розгляд 
заяви.

У разі прийняття рішення про визнання 
особою без громадянства така особа зо-
бов’язана протягом 10 днів звернутися до 
територіального органу/територіального 
підрозділу ДМС за оформленням посвідки 
на тимчасове проживання в Україні.

Згодом, після 2 років проживання за по-
свідкою на тимчасове проживання, особа 
без громадянства має право на отримання 
дозволу на імміграцію в Україну та доку-
ментування посвідкою на постійне прожи-
вання, а в подальшому – подати клопотання 
про прийняття до громадянства України.

dmsu.gov.ua

Минуло чотири роки від часу запровадження безвізового режиму в’їзду 
до країн Євросоюзу для українців, які мають біометричні паспорти. Це 
нововведення не лише спростило культурні, освітні та ділові контакти, 
а й розширило географію туристичних, приватних та бізнес-подорожей 
наших співвітчизників.

Як відомо, у 2020 році через глобальну пандемію COVID-19 та запрова-
дження локдауну кордони держав фактично закрилися і поїздки по безві-
зу до ЄС призупинилися. Однак покращення епідемічної ситуації, яке 
наразі спостерігається, сприятиме поступовому відновленню дії безвізу.

Зрозуміло, що відповідні рішення прийматимуться з урахуванням ви-
кликів COVID-19, зважено і без поспіху. Оновлення правил в’їзду до ЄС 
громадян з третіх країн наразі триває. Вони, безсумнівно, міститимуть 
серйозні запобіжники проти загрози транскордонного поширення вірусу 
(введення COVID-сертифікатів, паспортів вакцинації тощо).

Разом з тим, головні вимоги щодо перебування за кордоном на закон-
них підставах залишаються незмінними. Тож з урахуванням поточної си-
туації міграційна служба радить громадянам звернути увагу на наступні 
з них.

• Окремі країни починають послаблювати карантинні заходи і відкри-
вають свої кордони для іноземців, але задля протидії розповсюдженню 
COVID-19 у багатьох із них встановлено додаткові обмеження для в’їзду 
та перебування. Цю інформацію завжди варто попередньо уточнювати 
через офіційні джерела інформації.

• Без оформлення візи перебувати на території країн ЄС можна не біль-
ше 90 днів протягом 180-денного періоду.

• Безвізовий режим не дає права на проживання, працевлаштування 
та навчання в Європі. Для цих цілей, як і раніше, необхідно оформляти 
відповідну візу – робочу, ділову (бізнес), студентську або посвідку на 
проживання.

• За порушення правил працевлаштування у країнах ЄС передбачено 
суворі санкції – штраф, депортація та заборона в’їзду до всіх країн ЄС 
на найближчі роки.

• Користуватися послугами сумнівних «посередників» для працевлаш-
тування за кордоном ризиковано завжди, а в умовах посилених протиепі-
демічних заходів – критично небезпечно через непередбачувані наслід-
ки.

• Щоб не стати жертвою шахрайства, треба уважно вивчити правила 
перебування за кордоном на офіційних сайтах консульських установ та 
особисто перевіряти всі документи.

Довідково. За чотири роки безвізу підрозділами міграційної служби 
було оформлено понад 14 млн паспортів громадянина України для виїз-
ду за кордон. Загалом же, з часу запровадження в Україні біометричних 
закордонних паспортів (січень 2015 року), оформлено понад 17 млн та-
ких документів.

dmsu.gov.ua

Чотири роки безвізу з ЄС: важливі 
вимоги щодо перебування за кордоном 

на законних підставах

Визнання особою без громадянства в Україні: 
особливості документування

Представники ДМС взяли участь у зустрічі 
держав-учасниць Празького процесу з питань 

міжнародного захисту та інтеграції

Відбулася Третя тема-
тична консультативна 
зустріч держав-учас-
ниць Празького про-
цесу з питань міжна-
родного захисту та 
інтеграції. Онлайн-за-
хід проходив під го-
ловуванням Литви та 
співголовуванням Ту-
реччини. Українську 
делегацію на зустрічі 
очолювала перший за-
ступник Голови ДМС 
Наталія Науменко.

Під час консуль-
тацій представни-
ки держав-учасниць 
Празького процесу, які 
формують рішення і 
політику в сфері мігра-
ції на національному 

рівні, а також експер-
ти з даної тематики, 
обговорили питання 
притулку, міжнародно-
го захисту та інтеграції 
мігрантів, що законно 
проживають у прийма-
ючих спільнотах.

У рамках зустрічі пер-
ший заступник Голови 
ДМС зазначила, що 
для міграційної служби 
у сфері міжнародного 
захисту в найближчій 
перспективі пріоритет-
ним є оновлення націо-
нальної системи надан-
ня притулку. Для цього 
важливо, аби Верхов-
ною Радою України 
було прийнято проєкт 
Закону «Про надання 

захисту іноземцям та 
особам без громадян-
ства». Вказаний зако-
нопроект, який наразі 
готується до першого 
читання, важливий для 
забезпечення реаліза-
ції державної політики 
України у сферах між-
народного захисту та 
інтеграції в українське 
суспільство осіб, яким 
буде надано захист в 
Україні.

У ході консультацій 
учасники відзначили, 
що в період 2023-2027 
років основними ас-
пектами у сфері при-
тулку/міжнародного 
захисту та інтеграції 
мають бути розвиток 
національних систем 
міжнародного захисту, 
які б відповідали між-
народним стандартам, 
а також широке залу-
чення представників 
громад до інтеграцій-
ного процесу. Важли-
вими формами співро-
бітництва у вказаній 
сфері залишаються об-
мін інформацією, най-
кращими практиками 
та досвідом.
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Благодійна допомога

23 червня 2021 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного редактора 
І.П. Супруновського, члена редакційної колегії газети, волонтера М.В. Сапожнікова, началь-
ника Одеського військового госпіталю. 

У ході зустрічі М.В. Сапожніков  втретє надав благодійну допомогу – 2000 медичних за-
хисних масок. 

Начальник госпіталю висловив йому щиру вдячність і вручив подяку. 
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У Державній міграційній службі України

Звернення Голови ДМС щодо вакцинації працівників ДМС Працівники ДМС взяли участь у тренінгу із 
розвитку управлінських компетентностей

Представники ДМС взяли участь у семінарі-
практикумі з питань виявлення підробок документів

Щорічно 20 червня міжнародна спільнота відзначає 
Всесвітній день біженців

Шановні колеги!
Уже другий рік поспіль увесь світ долає 

пандемію COVID-19. На жаль, ця хвороба 
виявилася значно підступнішою, ніж це зда-
валося ще рік тому. Вона широко розповсю-
дилася і в Україні також – усі ми це добре 
знаємо. Від COVID-19 та його наслідків по-
терпають люди в кожному регіоні – незалеж-
но від віку, статі або професії.

Працівники міграційної служби не є винят-
ком – чимало наших колег уже перехворіли 
або досі хворіють, інколи інфікуючись навіть 
неодноразово. Свого часу я та моя родина 
особисто пересвідчилися, як важко подолати 
цю хворобу та який тривалий час потрібен 
для реабілітації.

Саме тому загальна вакцинація розгляда-
ється наразі як завдання державної ваги і 
національної безпеки. В Україну завезено 
достатню кількість якісних та визнаних у 
світі вакцин, якими українці мають можли-
вість щепитися безкоштовно та у найкоротші 
терміни.

Проте практична реалізація цієї можливо-
сті є питанням усвідомленого вибору кожно-
го з нас. Вакцинуючись від COVID-19, ми не 
лише захищаємо себе та своїх близьких, а й 
наближаємо час, коли усією країною зможе-
мо повернутися до звичного життя.

Зважаючи на те, що пандемія не відступила 
остаточно, та адаптивний карантин в Україні 
триває, закликаю вас скористатися усіма на-
явними можливостями і зробити щеплення 

проти підступної хвороби COVID-19. Для 
працівників Державної міграційної служби 
це особливо важливо, оскільки ми працює-
мо у постійному контакті з людьми, а тому 
знаходимося в зоні особливого ризику.

Щиро вірю у вашу свідомість та громадян-
ську відповідальність! Дякую всім, хто уже 
вакцинувався і переконаний, що з кожним 
днем надійно захищених від COVID-19 мі-
граційників ставатиме дедалі більше.
Міцного здоров’я усім нам!

З повагою до кожного з вас,
Голова ДМС України

Максим Соколюк

Нещодавно у Києві працівники мі-
граційної служби пройшли тренінг із 
розвитку управлінських компетентно-
стей. Дводенний захід на базі Акаде-
мії ДТЕК відбувся в рамках проєкту 
«Підтримка управління міграцією та 
притулком в Україні», який фінансу-
ється ЄС та імплементується Міжна-
родною організацією з міграції.

Під час тренінгу учасники вивчали 
методи та способи контролю та управ-
ління командою, розширювали свої 
знання з основ лідерства, командо-
утворення і управління конфліктами, 
навчалися наданню якісного зворот-
ного зв’язку від керівника до колек-
тиву. Окрему увагу було приділено 
відпрацюванню навичок тайм-ме-
неджменту. У рамках навчального 
блоку було розглянуто низку правил 

та інструментів планування і відчуття 
часу, комплексно проаналізовано усі 
фактори, які впливають на ефектив-
ність використання робочого часу та 
взаємодію між керівником та коман-
дою.

Крім того, в рамках тренінгу учас-
ники активно застосовували набуті 
знання на практиці – завдяки цікавим 

та пізнавальним іграм і симуляціям 
вдалося сформувати чимало корисних 
навичок, які в подальшому допомо-
жуть працівникам ДМС ефективно 
співпрацювати та комунікувати між 
собою, правильно розставляти пріо-
ритети, будувати командні цілі та на 
постійній основі досягати хороших 
результатів.
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З цієї нагоди на Майдані 
Незалежності у Києві від-
крилася фотовиставка «Ра-
зом ми можемо все», орга-
нізована UNHCR Ukraine 
– Агентством ООН у спра-
вах біженців в Україні.

В урочистому відкрит-
ті виставки взяла участь 
перший заступник Голо-
ви ДМС України Наталія 
Науменко, яка у своєму 
вступному слові відзна-
чила: «Міграційна служба 
України завжди розгляда-
ла питання розбудови на-

ціональної системи при-
тулку як пріоритетне. І 
ми продовжуємо наполег-
ливо працювати, аби весь 
комплекс завдань, пов’я-
заних із наданням захисту 
іноземцям та особам без 
громадянства, був урегу-
льований та закріплений в 
Україні на законодавчому 
рівні».

Під час заходу Наталія 
Науменко мала розмову 
з новим представником 
УВКБ ООН в Україні Каро-
ліною Ліндхольм Біллінг, в 
ході якої було домовлено 
продовжити консолідацію 
зусиль міграційної служби 
та Представництва УВКБ 

ООН у справі розбудови 
національної системи при-
тулку з урахуванням най-
кращих світових практик 
та міжнародних стандар-
тів.

Виставка складається із 
12 фотостендів, на яких 
відображено історії ви-
мушених переселенців та 
біженців в Україні. Крім 
того, відвідувачі мають 
можливість поспілкувати-
ся з героями фото наживо.

Facebook-сторінка ДМСУ

З 7 по 11 червня у Києві проходив семінар-практикум для працівників апара-
ту ДМС і ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області з питань виявлення підро-
бок документів. Навчання відбулося в рамках українсько-польського проекту 
«Зміцнення потенціалу Державної міграційної служби України в управлінні 
міграційними процесами», який реалізується ДМС спільно з Прикордонною 
Вартою Республіки Польща ще з 2017 року.

Під час навчання, спрямованого на обмін досвідом з питань методів та інстру-
ментів для ідентифікації іноземців, учасники розглянули можливості підробок 
та їх виявлення в документах, які видаються громадянам України, Польщі та 
інших держав, а також в документах для іноземців та осіб без громадянства.

Зазначимо, що вказаний українсько-польський проект має на меті розвиток 
ефективної реалізації політики повернення та керування міграційними про-
цесами, протидію вторинним міграційним рухам у контексті реалізації Угоди 
між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. Загалом, 
з метою налагодження двостороннього співробітництва протягом 2017-2019 
років у рамках проекту відбулася низка візитів, тренінгів, а також міжнародна 
конференція.

У подальшому сторони зустрічі домовилися продовжити співпрацю та обмін 
досвідом між країнами з питань, що стосуються міграційної сфери. Плануєть-
ся, що наприкінці червня 2021 року у рамках проекту відбудеться професійне 
стажування з міграційних питань для експертів-практиків ДМС у місті Варша-
ва, а восени – стажування з IT-питань.

dmsu.gov.ua
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В Управлінні ДМС у Чер-
каській області вперше в 
Україні видано посвідчен-
ня особи без громадянства 
для виїзду за кордон з без-
контактним електронним 
носієм.

Біометричні докумен-
ти, які міграційна служба 
оформлює для іноземців та 

осіб без громадянства, від-
повідають найсучаснішим 
міжнародним стандартам 
у сфері безпеки докумен-
тів і завдяки вбудованому 
електронному чипу є більш 
захищеними від підробки, 
копіювання та крадіжки 
особистих даних.

Документ нового зразка, 

оформлений засобами Єди-
ного державного демогра-
фічного реєстру, посвідчує 
особу без громадянства під 
час перетинання нею дер-
жавного кордону України і 
перебування за її межами. 
Посвідчення оформлю-
ється для осіб без грома-
дянства, які постійно або 
тимчасово проживають на 
території України, але не 
мають проїзного докумен-
та.

Зазначимо, що раніше 
посвідчення особи без гро-
мадянства для виїзду за 
кордон оформлялося про-
тягом трьох місяців з дати 
прийняття заяви-анкети та 
видавалося строком на три 
роки. Наразі термін оформ-
лення цього документа ско-
рочено до 15 робочих днів, 
і видається він уже на строк 
дії посвідки на постійне або 
тимчасове проживання, ви-
даної особі без громадян-
ства.
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Для Міграційної служби важливо от-
римувати від громадян зворотній зв’я-
зок щодо якості адміністративних по-
слуг, які надаються підрозділами ДМС.

Відтепер оцінити роботу наших пра-
цівників громадяни можуть прямо у 
територіальному органі або підрозділі 
ДМС, в якому отримували адміністра-
тивні послуги. Для цього потрібно 
лише відсканувати спеціальний QR-
код, який спрямує особу на офіційний 
сайт ДМС, у електронний сервіс «Гро-
мадське опитування».

Як і раніше, усі заповнені з допомо-
гою сервісу анкети з відгуками про 
якість надання послуг територіальни-
ми підрозділами ДМС та пропозиціями 

щодо покращення організації роботи 
автоматично надсилаються на електро-
нні пошти підрозділів стандартів робо-
ти, контролю та якості ДМС, а відтак 
– жоден залишений відгук не залиша-
ється поза увагою.

Наразі індивідуальні QR-коди розро-
блено для всіх територіальних підроз-
ділів ДМС і вони розміщені у кожному 
з них на спеціальних інформаційних 
листівках: Нагадаємо, що е-сервіс «Гро-
мадське опитування» функціонує на 
офіційному сайті ДМС уже понад три 
роки, він доступний за лінком.

Дякуємо всім учасникам опитувань за 
небайдужість та висловлену позицію 
– вони допомагають зробити надання 
адміністративних послуг ДМС більш 
якісним та комфортним!
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На території та поблизу Чернігів-
ського пункту тимчасового перебуван-
ня іноземців та осіб без громадянства 

пройшли тактико-спеціальні навчання 
з відпрацювання заходів по нейтраліза-
ції терористів і звільненню заручників 
на об’єкті з масовим перебуванням лю-
дей.

Навчання проводились координацій-
ною групою Антитерористичного цен-
тру при УСБ України в Чернігівській 
області із залученням представників 
Національної гвардії України, Черні-
гівського прикордонного загону, облас-
них підрозділів Національної поліції, 
Служби з надзвичайних ситуацій та в 
присутності посадовців Чернігівської 
ОДА і Любецької селищної ради.

Для успішної реалізації навчальних 
завдань з боку Чернігівського ПТПІ 
було підготовлено необхідні матеріали, 
визначено відповідальних осіб та про-
ведено інші заходи, передбачені пла-
ном навчань. 
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Верховна Рада України ухвалила у пер-
шому читанні проєкт Закону № 4564 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо внесення відомостей про 
зареєстроване місце проживання грома-
дян України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській 
областях, Автономній Республіці Крим 
та місті Севастополі (далі – тимчасово 
окупованих територіях), а також оформ-
лення документів, що посвідчують особу 
та підтверджують громадянство Украї-
ни». Відповідне рішення підтримали 315 
народних депутатів України.

У зв’язку з тим, що із 2016 року реє-
страцію місця проживання передали до 
повноважень місцевої влади – сільських, 
селищних, міських рад, сільського голо-
ви (у разі коли відповідно до закону ви-
конавчий орган сільської ради не утворе-
но), органи реєстрації, які знаходяться на 
підконтрольній Уряду України території, 
не можуть проводити реєстрацію місця 
проживання осіб на тимчасово окупова-
них територіях та вносити інформацію 
про зареєстроване до початку конфлікту 
місце проживання особи на тимчасово 
окупованих територіях України.

Законопроектом передбачено, що 
оформлення, видача, обмін документів, 
що підтверджують громадянство Укра-
їни, посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус, вклеювання фотокартки по 
досягненню відповідного віку у паспорт 
громадянина України особам, які мають 
зареєстроване місце проживання на тим-
часово окупованій території, здійснюва-
тиметься у будь-якому територіальному 
органі/територіальному підрозділі мігра-
ційної служби за місцем звернення.

Внесення відомостей про зареєстро-
ване місце проживання на тимчасово 

окупованих територіях до вказаних до-
кументів під час їх оформлення здійсню-
ватиметься на підставі документів, які 
підтверджують реєстрацію місця прожи-
вання, або відомостей, внесених до доку-
ментів особи, які підлягають обміну.

При цьому для підтвердження того, що 
особа дійсно живе на окупованій тери-
торії за тою адресою, яку хоче вказати 
як місце реєстрації, ДМС зможе вико-
ристовувати інформацію з Державного 
реєстру виборців, Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених 
осіб та Єдиного державного демографіч-
ного реєстру.

Якщо мова йтиме про отримання 
паспорта громадянина України вперше, 
реєстрація за місцем проживання на оку-
пованих територіях вказуватиметься на 
основі документа, що підтверджує право 
власності батьків на нерухомість або ж 
на основі відомостей про зареєстроване 
місце проживання батьків, що вказане у 
їхніх паспортах.

Якщо потрібно буде замінити паспорт 
або вклеїти у нього фотокартку за ві-
ком, вказуватиметься та ж реєстрація, 
яка була зазначена в документі.

Водночас передбачається скасування 
довідки про підтвердження місця пе-
ребування для осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території чи пе-
реселилися з неї.

У подальшому прийняття зазначено-
го законопроєкту значно полегшить 
особам, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях, отримання до-
ступу до медичної допомоги, адміні-
стративних послуг, реалізації права на 
освіту, отримання банківських послуг 
тощо.

dmsu.gov.ua

Шановні колеги, вітаю Вас з про-
фесійним святом – Днем державної 
служби!

Робота державного службовця – від-
повідальна та копітка, адже суспільство 
щоденно очікує від нас компетентності, 
професійності та небайдужості до своїх 
проблемних питань.

Тож нехай з нами завжди буде мудрість, 
витримка і впевненість, а справа, якою 
ми займаємося, незмінно викликає пова-
гу та довіру у громадян.

Щиро бажаю кожному терпіння та на-
полегливості у всіх життєвих ситуаціях, 
невпинного професійного розвитку і ве-
ликої віри у те, що ми робимо разом!

Міцного нам здоров’я, миру та благо-
получчя!

З повагою
Максим Соколюк,

Голова ДМС

Щиро вітаю з 25-ю річницею Кон-
ституції України!

Наш Основний Закон – це головний 
оберіг державності та демократії, гарант 
прав і свобод кожного громадянина. 
Свого часу його прийняття посприяло 
підвищенню міжнародного авторитету 
України на світовій арені та остаточно 
закріпило незалежність нової європей-
ської держави.

Конституція України утверджує голов-
ні цінності нашого народу – життя лю-
дини, її здоров’я, честь та гідність, вона 
надає кожному громадянину свободу 
слова та віросповідання. Тому обов’я-
зок кожного з нас – щиро поважати наш 
головний закон, а також вміло і відпові-
дально користуватися своїми правами, 

не порушуючи прав інших.
У цей святковий день бажаю усім міц-

ного здоров’я, наснаги та віри у світле 
майбутнє України! Єдності нам усім, 
злагоди і миру!

Слава Україні!
З повагою

Максим Соколюк,
Голова ДМС

Оцінити роботу Міграційної служби допоможуть 
спеціальні QR-коди

Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо внесення 
відомостей про зареєстроване місце проживання на 

тимчасово окупованих територіях України

Привітання з Днем державної служби Привітання з Днем Конституції України

В Україні розпочато документування осіб без громадянства 
біометричними посвідченнями для виїзду за кордон

На базі Чернігівського ПТПІ проведено навчання з відпрацювання 
заходів по нейтралізації терористів і звільненню заручників
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У територіальних міграційних службах України

Розчулена жінка не змогла стримати 
емоцій і сліз радості, коли у неї не тіль-
ки зажевріла надія стати повноправною 
громадянкою у суспільстві, але й було 
зроблено важливий крок для цього.

Завдяки кропіткій праці міграційників  
повністю справдилися  сподівання пані 
Галини Гаріджук отримати бажаний до-
кумент. Заступниця керівника відділу 
у справах іноземців, осіб без громадян-
ства та запобігання нелегальній міграції 
УДМС в Івано-Франківській області Га-
лина Савчук вручила колишній грома-
дянці Російської Федерації довідку про 
звернення за визнанням її особою без 
громадянства. Це означає, що пані Гали-
на, яка є етнічною українкою, надалі про-
живатиме в Україні на законних підста-
вах і водночас вона отримала можливість 
у перспективі звернутися до міграційної 
служби з клопотанням про набуття гро-
мадянства України.

Свого часу жінка подала заяву до мі-
граційної служби щодо оформлення до-
кументів на імміграцію в Україну, була 

документована посвідкою на постійне 
проживання в Україні і зобов’язалася 
вийти з громадянства Росії. Утім ди-
пломатичне представництво сусідньої 
країни досить кволо розглядало поданий 
жінкою пакет документів, передбачений 
для виходу з російського громадянства. 
Довідку про вихід з громадянства РФ 
пані Галина отримала вже після того, як 
втратила підстави для легального пере-
бування на території України.

Галина Гаріджук, яка сьогодні меш-
кає у Городенківському районі, стала 
першою, хто звернувся до міграційної 
служби області із заявою про визнання її 
особою без громадянства. У березні цьо-
го року Уряд прийняв постанову «Про 
деякі питання визнання особою без гро-
мадянства», якою затверджено Порядок 
розгляду заяв про визнання особою без 
громадянства, а також зразків супутніх 
документів.

З прийняттям зазначеного рішення Уря-
ду фактично розпочався процес доку-
ментування в Україні осіб без громадян-
ства, і зазначені категорії осіб отримали 
можливість подавати до територіальних 
органів та підрозділів Державної мігра-
ційної служби відповідні заяви про ви-
знання їх особами без громадянства.

Результатом розгляду цих заяв буде от-
римання рішення про визнання особою 
без громадянства, що в подальшому ста-
не підставою для отримання посвідки на 
тимчасове проживання, дозволу на іммі-
грацію та посвідки на постійне прожи-
вання, посвідчення особи без громадян-
ства для виїзду за кордон, громадянства 
України. Це дасть можливість людям 
офіційно працевлаштовуватися, отриму-
вати медичну допомогу, освіту, пенсію та 
цілий спектр інших соціальних та еконо-
мічних привілеїв.

Управління ДМС 
в Івано-Франківській області

Святкові заходи до Міжнародного дня захисту дітей влаштували у кожному район-
ному відділі ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області: у Києві, Фастові, Борисполі, 
Володарці, Рокитному, Згурівці, Бородянці, Іванкові… Маленьким відвідувачам під-
розділів міграційної служби вручали подарунки та повітряні кульки, 14-річні гро-
мадяни України урочисто отримували свої перші паспорти. Окрім розваг для дітей 
проводили пізнавальні екскурсії та бесіди з працівниками служби, після чого чимало 
школярів зацікавилися даною професією. 

Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області

Різні люди, різні долі...
Ось і пані Валентина в далекому 1997 

році шукала своєї долі за межами Укра-
їни, в Російській Федерації. Проте, не 
так сталося, як гадалося. Втративши 
паспорт, не маючи роботи і житла, мож-
на тільки здогадуватися, як вона жила і 
виживала на чужині.

Завдяки спільній співпраці Крюківсько-
го районного відділу у місті Кременчуці 
УДМС України в Полтавській області, 
дипломатичних працівників Консуль-
ського відділу Посольства України в Ро-
сійській Федерації та міської влади міста 
Кременчука пані Валентину було повер-
нуто в Україну.

Також надано медичні послуги та соці-
алізовано, і головне, оформлено та вида-
но паспорт громадянина України, який 

посвідчує її особу та підтверджує належ-
ність до громадянства України.

Кожен громадянин України повинен 
знати, що Держава Україна гарантує пі-
клування та захист своїм громадянам.

Управління ДМС 
у Полтавській області

Команда обласної адміністра-
ції на змаганнях зі стрільби 
кульової обласної спартакіади 
державних службовців та по-
садових осіб місцевого само-
врядування 2021 року здобула  
II місце.

Формували команду мігра-
ційники та екологи області. 
Дмитро Кожушко, керівник 
сектору інформаційних тех-
нологій УДМС у Рівненській 
області – один з чотирьох учас-
ників  призової та успішної  
збірної. 

Вітаємо команду та нашого 
колегу з перемогою!

Управління ДМС 
у Рівненській області

Новоайдарський районний від-
діл УДМС у Луганській області 
тривалий час співпрацює з Гума-
нітарним центром «Проліска» при 
підтримці УВКБ ООН з питання 
документування паспортом грома-
дянина України у вигляді ID-карт-
ки  людей, які опинилися в склад-
них життєвих умовах.

Управління ДМС 
у Луганській області

Начальник Головного 
управління ДМС Украї-
ни в Харківській облас-
ті Олександр Тімонов 
та перший заступник 
начальника Головного 
управління ДМС України 
в Харківській області Ігор 

Адамов здійснили робо-
чий візит до Індустріаль-
ного районного відділу 
ГУ ДМС України в Хар-
ківській області.

Керівництво ознайоми-
лось з роботою підроз-
ділу, поспілкувалося з 

громадянами та провело 
нараду зі співробітника-
ми відділу щодо органі-
зації прийому громадян, 
виявлення проблемних 
питань роботи підрозділу 
та шляхів їх вирішення.

Також керівники Голов-
ного управління ДМС 
України в Харківській 
області звернули увагу 
на активне залучення мі-
граційників до вакцинації 
від COVID-19 з метою 
формування колективно-
го імунітету та запобіган-
ня поширенню гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19.

ГУ ДМС 
у Харківській області

В Управлінні ДМС у 
Чернігівській області під 
головуванням начальника 
Управління Ксенії Лук’я-
нець відбулась робоча зу-
стріч за участі керівника 
Управління адміністратив-
них послуг Чернігівської 
міської ради Миколи Ов-
сяника та працівників від-
ділу реєстрації/зняття з ре-
єстрації місця проживання 
фізичних осіб Управління 
адміністративних послуг 
Чернігівської міської ради 
з проблемних питань під-
ключення та налагоджен-
ня електронної взаємодії 
між ВІС Управління ад-
міністративних послуг 

Чернігівської міської ради 
та ВІС ДМС, з метою за-
безпечення та підтримки 
в актуальному стані відо-
мостей про реєстрацію/

зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування 
фізичних осіб.

Управління ДМС 
у Чернігівській області

Робоча зустріч з представниками ЦНАПу міста ЧернігівМіграційники Києва і області влаштували справжнє 
свято для дітей

Робочий візит керівництва до територіального підрозділу

У міграційній службі Івано-Франківщини уперше 
видано довідку про звернення за визнанням 

особою без громадянства

Повернення в Україну... через 24 роки

Рівненські міграційники посіли друге місце в 
обласній спартакіаді зі стрільби 

Плідна співпраця – запорука надання якісних 
адміністративних послуг

1 червня 2020 року – День захисту дітей
Територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах з нагоди цього дня
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У Кременчуці щоразу в дні державних 
свят стало доброю традицією вручати 
паспорти молодим громадянам неза-
лежної України.

Цього року урочисті заходи відбулися 
у Державній установі «Кременчуць-
ка виховна колонія» і були присвячені 
святкуванню Міжнародного Дня захи-
сту дітей та відкриттю XXXII літньої 
Спартакіади для вихованців.

Привітати юнаків зі святом до уста-
нови завітали: начальник Автозавод-
ського районного відділу у м. Кремен-
чуці міграційної служби Полтавщини 
Олена Коль; начальник відділу соці-
ально-виховної роботи та забезпечен-
ня прав засуджених Північно-Східного 
міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань Мі-
ністерства юстиції Юрій Мосійчук; 
заступник міського Голови Руслан 
Проценко; заступник директора Депар-
таменту управління сім’ї і дітей Анна 
Калюжна; представники громадської 
організації «Світло надії».

Особливим подарунком для шести 
вихованців стало одержання найголов-
нішого документу в житті – паспорта 
громадянина України, які урочисто вру-
чила Олена Коль. Також гості вислови-
ли слова теплих побажань щасливого 
і безтурботного життя вихованцям. У 

подарунок від гостей юнаки отримали 
футбольні м’ячі та безліч корисних по-
дарунків.

У святковій атмосфері відбулось уро-
чисте відкриття ХХХІІ літньої Спар-
такіади. Найкращим спортсменам 
Спартакіади 2020 року під Гімн Укра-
їни було надано право підняти прапор 
національного Олімпійського комітету 
України. Цього дня відбулись спортив-
но-розважальні естафети, змагання з 
армреслінгу та настільних ігор.

Під час проведення урочистостей було 
враховано всі необхідні рекомендації 
МОЗ – вимірювання температури, ви-
користання антисептиків та масок, з 
дотриманням глядачами соціальної 
дистанції. 

Управління ДМС 
у Полтавській області

Чотири роки тому, 11 
червня 2017 року, укра-
їнці отримали мож-
ливість вільно подо-
рожувати до Європи, 
оскільки набув чинності 
безвізовий режим з ЄС.

Безвізові поїздки до ЄС 
забезпечили відчутні пе-
реваги легкої подорожі  
для українців, які мають 
біометричні паспорти.

У четверту річницю 
безвізу керівник мігра-
ційної служби Ярослав 
Давибіда взяв участь 
у онлайн-дискусії, яка 
була організована Інсти-
тутом економічних до-
сліджень та політичних 
консультацій на тему:«Між 

COVID-19 та безвізом: 
вплив пандемії на між-
народну мобільність 
українців».

У ході дискусії її учас-
ники обговорили основ-
ні питання щодо впливу 
міграції  на економіку 
регіонів, вплив пандемії 

COVID-19 на міграцію 
і бізнес-контакти та чи 
сприятиме відновлен-
ню подорожей запрова-
дження паспортів вакци-
нації.

Управління ДМС 
у Тернопільській 

області

Міжнародна спільнота від-
значає Всесвітній день бі-
женців. В Одесі вже стало 
традицією відзначати цей 
день, висловлюючи свою 
повагу до людей інших на-
ціональностей та віроспо-
відань.

8 червня 2021 року в пар-
ку Горького відбувся фес-
тиваль культур, в рамках 
якого проведено концерт, 

заходи у форматі «Жива 
бібліотека», майстер-кла-
си, а також – інформу-
вання населення для його 
більшої обізнаності у пи-
таннях внутрішньо пере-
міщених осіб, біженців та 
шукачів захисту в Україні.

Ініціатором та організато-
ром даного заходу висту-
пила Громадська організа-
ція «Десяте квітня».

«Всесвітній день біжен-
ців – це привід щоб заду-
матися над тим, що міль-
йони людей по всьому 
світові вимушені залиши-
ти свої домівки, у зв’язку з 
переслідуванням, війнами 
та іншими конфліктами. 
Основні зусилля Головно-
го управління міграційної 
служби в Одеській області 
зосереджено на взаємодії 
з неурядовими та громад-
ськими організаціями для 
сприяння інтеграції біжен-
ців в українське суспіль-
ство. У зв’язку з вищевка-
заним, хочу побажати вам 
вибудувати безпечне та 
гідне життя в нашій кра-
їні», – зазначила началь-
ник Головного управління 
ДМС України в Одеській 
області Олена Погребняк.

ГУ ДМС 
в Одеській області

У конференц-залі мігра-
ційної служби області під 
керівництвом начальника 
Управління Олега Пань-
кова,  за участі першого 
заступника начальника 
Управління Ростисла-
ва Семківа, начальника 
відділу обліку та моні-
торингу інформації про 
реєстрацію місця прожи-
вання Олени Олійник, 
завідувача сектору по ро-
боті з Єдиним державним 
демографічним реєстром 

Володимира Харатіна від-
булась відеоконференція 
із представниками орга-
нів реєстрації місця про-
живання територіальних 
громад та керівниками те-
риторіальних підрозділів 
служби.

Участь у нараді та-
кож взяли представники 
обласного військового 
комісаріату на чолі із 
начальником відділу вій-
ськового обліку, броню-
вання та впровадження 

ЄДР військовозобов’яза-
них сектору мобілізацій-
но-оборонної роботи ка-
пітаном Ігорем Тесленком 
та капітаном цього ж від-
ділу  Олександром Косін-
ським, які поінформували 
учасників заходу щодо 
порядку реєстрації/зняття 
з реєстрації місця прожи-
вання військовозобов’яза-
них осіб та призовників.

В продовження 
онлайн-наради учасника-
ми було обговорено ряд 
питань, що виникають в 
ході здійснення службо-
вих повноважень орга-
нами реєстрації під час  
використання сервісу 
«Реєстр територіальних 
громад».

Управління ДМС 
у Хмельницькій

області

20 червня 2020 року – Всесвітній день біженців
Територіальні міграційні служби України взяли участь у заходах з нагоди цього дня

В УДМС Хмельниччини відбулась розширена відеоконференція 
за участі представників органів реєстрації місця проживання та 

обласного військового комісаріату

Онлайн-дискусія «Між COVID-19 та безвізом: вплив пандемії на 
міжнародну мобільність українців»

День біженців в Одесі

В Чернівцях проведено серію навчань з питань 
громадянства та протидії неврегульованій міграції

Міграційники Малиновського району м. Одеси провели 
бесіди з школярами

У Кременчуці урочисто вручили ID-картки вихованцям 
Державної установи «Кременчуцька виховна колонія»

Серію навчань для працівників район-
них структурних підрозділів Управління 
ДМС у Чернівецькій області провели ке-
рівники обласного апарату.

Т.в.о. начальника Управління Василь 
Паращук закликав колег посилити співп-
рацю з правоохоронними органами та ак-
тивізувати роботу з протидії неврегульо-
ваній міграції, реадмісії та видворення.

Начальник відділу у справах іноземців 

та осіб без громадянства Едуард Дудке-
вич довів учасниками навчання інформа-
цію щодо кваліфікації адміністративних 
правопорушень, які входять до компетен-
ції Державної міграційної служби.

Заступник начальника відділу організа-
ції запобігання неврегульованій міграції, 
реадмісії та видворення Сергій Пісьмен-
ний розповів про основні поняття та ква-
ліфікацію правопорушень, пов’язаних із 
незаконним працевлаштуванням інозем-
ців.

Також завідувач сектору з питань гро-
мадянства Василь Нігда надав інформа-
цію щодо порядку прийому, розгляду і 
прийняття рішення заяв з питань набут-
тя громадянства України із застосування 
підсистеми «Облік осіб, які набули або 
припинили громадянство України» ЄІАС 
УМП.

Управління ДМС 
у Чернівецькій області

Заступник начальника Малиновського 
РВ у м. Одесі Володимир Супруновський 
та головний спеціаліст Аліна Хайнус 
провели бесіди з учнями Одеської загаль-
ноосвітньої школи № 25 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради.

Співробітники міграційної служби роз-
повіли учням про їхні права та обов’язки, 
а також провели інформаційні бесіди з 
питань оформлення паспорта громадяни-
на України по досягнені 14-річного віку.

ГУ ДМС 
в Одеській області

У Дніпрі проведено спільну нараду з представниками 
силових структур

У приміщенні Головного управління 
ДМС у Дніпропетровській області, за 

ініціативи керівництва апарату, проведе-
но міжвідомчу координаційну нараду за 
участі керівників  Управління Служби 
безпеки України в області, ГУНП Дніпро-
петровської області, зокрема – Управлін-
ня міграційної поліції, та представника 
прикордонного відділення ГОРВ Харків-
ського прикордонного загону.

У результаті обговорення актуальних 
тем було розроблено спільний алгоритм 
дій з контролю за дотриманням інозем-
цями та особами без громадянства вимог 
міграційного законодавства та протидії  
нелегальній міграції на території регіону.

ГУ ДМС 
у Дніпропетровській області
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У територіальних міграційних службах України

Міжвідомча нарада під головуванням 
начальника Управління ДМС в Запорізь-
кій області Олександра Харіни за участю 
представників СБУ, Національної гвардії, 
УМП ГУНП та Бердянського прикордон-
ного загону Запорізької області відбулася 

сьогодні в УДМС.
Разом із керівним складом відділу ор-

ганізації запобігання нелегальній мігра-
ції, реадмісії та видворення Міграційної 
служби під час наради були розроблені 
спільні заходи для покращення організа-
ції роботи щодо запобігання нелегальній 
міграції, посилення міграційного контро-
лю, виявлення мігрантів з неврегульова-
ним статусом в області та повернення їх 
до країн походження.

Також, на підставі раніше затверджено-
го плану організаційно-практичних захо-
дів з протидії нелегальній міграції, були 
обговорені найближчі спільні відпрацю-
вання по заданому напрямку.

Управління ДМС
 у Запорізькій області

У м. Щастя Щастинського району по-
чав надавати послуги ЦНАП, який роз-
ташований за адресою: м. Щастя, вул. 
Республіканська, КПВВ, ЦНАП (мо-
дульна секція).

ЦНАП надаватиме адміністративні 
послуги як фронт-офіс, а саме – оформ-
лення паспорта громадянина України у 
вигляді ID-картки. 

Керівник і колектив Новоайдарського 
РВ УДМС у Луганській області приві-
тали місцевих мешканців з важливої 
подією. Співпраця між районним під-
розділом міграційної служби та ЦНА-
Пом – це єдиний процес оформлення 
та видачі біометричних документів. У 
ЦНАПі громадяни подають заяву на 
оформлення паспортного документа, а 
далі до роботи беруться міграційними, 
які будуть виконувати функції бек-офі-
су: здійснюватимуть усі необхідні пе-
ревірки та прийматимуть рішення щодо 
друку документа, а вже готовий паспорт 
можна отримати у ЦНАПі. Тому мігра-
ційники завжди відкриті до співпраці 
й готові надавати працівникам ЦНАПу 
всебічну методичну та консультаційну 
допомогу.        

Управління ДМС 
у Луганській області

У Кропивницькому відбулась нарада щодо 
дотримання законодавства іноземними студентами

Розширена підсумкова нарада на Вінниччині

22 червня 2020 року – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

У м. Щастя на Луганщині розпочав роботу ЦНАП 

В Управлінні ДМС України в Сумській області проведено онлайн-
навчання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Співпраця у сфері міграції та освіти

Міграційна служба Запоріжчини, напередодні літнього 
сезону, активізує роботу з правоохоронними органами у 

частині протидії нелегальній міграції

Проблеми документування осіб без громадянства на 
Берегівщині

Головний спеціаліст з питань запобі-
гання та виявлення корупції Управління 
Анатолій Косяненко провів в онлайн-ре-
жимі навчання з працівниками структур-
них (територіальних) підрозділів Управ-
ління щодо недопущення порушень та 
неухильного дотримання норм антико-
рупційного законодавства.

Тематичні блоки навчань: «Відпові-
дальність державних службовців у разі 
порушення вимог щодо декларування. 
Доведення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції», Кримінального 
кодексу України,  внесених у 2021 році» 
, «Інформація щодо кримінальних про-
ваджень, розпочатих за фактами скоєння 
злочинів (кримінальних правопорушень) 
та стосовно працівників територіальних 
органів/підрозділів ДМС за період з 1 
січня 2021 року по 30 квітня 2021 року, у 
порівнянні з аналогічним періодом 2020 
року», «Вивчення ст.ст. 364, 366, 368 та 
369 Кримінального кодексу України», 
«Поняття “політична нейтральність” та 
“неупередженість”».

Керівникам структурних (територіаль-
них) підрозділів Управління наголошено 
на доцільності посилення контролю за 
діяльністю працівників підпорядкованих 
відділів/секторів у частині дотримання 
вимог антикорупційного законодавства.

Управління ДМС 
у Сумській області

Управління ДМС у Хер-
сонській області розпо-
чало співробітництво із 

Херсонським державним 
університетом. Про це 
йшлося на зустрічі очіль-

ниці міграційної служби 
та представників універ-
ситету. У межах такої 
взаємодії студенти вишу 
зможуть проходити прак-
тику в Управлінні та його 
підрозділах.

Співпраця з університе-
том сприятиме отриман-
ню студентами навичок з 
практичної роботи за на-
прямами діяльності служ-
би. Здобувачі вищої осві-
ти зможуть отримати не 
лише унікальний досвід, 
але й перспективи працев-
лаштування та подальшо-
го професійного розвитку.

Управління ДМС 
в Херсонській області

У м. Берегово відбувся круглий стіл 
за участю представників міграцій-
ної служби Закарпаття,  районного 
відділу ДРАЦС, голів сільських рад, 
старостинських округів, директорів 
шкіл району. Захід був організований 
громадською організацією NEEKA 
Ukraine за підтримки UNHCR Ukraine 
– Aгентство ООН у справах біженців в 
Україні. Обговорювалися питання до-
кументування осіб без громадянства 
та осіб під ризиком безгромадянства.

На Берегівщині проживає третина 
всього ромського населення краю. 
Відсутність у цієї категорії населення 
документів, що посвідчують особу (у 
деяких випадках поколіннями), ставить 

ромів під загрозу безгромадянства. Ми-
нулого року Берегівським РВ ГУ ДМС 
в Закарпатській області  було докумен-
товано паспортом громадянина Украї-
ни 170 ромів. Валерій Безрученко, ке-
рівник районного відділу  міграційної 
служби, також зазначив, що підрозділ 
готовий  і до прийому заяв про визнан-
ня особою без громадянства.

За підсумками засідання заплановано 
проведення спільних моніторингових 
візитів в села Берегівського району з 
метою подальшої ідентифікації осіб 
під ризиком безгромадянства.

ГУ ДМС
 у Закарпатській області

Для налагодження міжві-
домчої співпраці напередо-
дні закінчення навчального 
року проведено нараду під 

головуванням начальника 
Управління ДМС в області 
Володимира Гончаренка 
за участі представників 

навчальних закладів, 
Управління Служби безпе-
ки в області та управління 
міграційної поліції ГУНП.

Задля забезпечення контр-
олю за дотриманням інозем-
цями та особами без грома-
дянства вимог міграційного 
законодавства під час нара-
ди був розроблений спіль-
ний алгоритм дій міграцій-
ників та адміністрації ВНЗ.

Управління ДМС
 у Кіровоградській

 області

Начальник УДМС у Ві-
нницькій області Борис 
Наливайко провів нараду з 
керівниками структурних 
та територіальних підроз-
ділів області.

Традиційно, з урахуван-
ням карантинних обме-
жень, нарада проходила у 
форматі онлайн.

Було детально розгляну-
то питання з основних на-
прямків роботи:

• документування 
паспортами громадян;

• робота з іноземцями 
та особами без громадян-
ства;

• громадянство;
• вимоги дотримання 

дисципліни та законності.
Особливу увагу звернуто 

на питання щодо зміни 

законодавства в частині 
ідентифікації осіб без 
громадянства та їх доку-
ментування.

Не залишилось поза 
увагою питання щодо 
протидії короновірусній 

інфекції COVID-19 – до-
тримання карантинних 
заходів під час надання 
адміністративних  послуг 
та можливості зробити 
щеплення.

Підбиваючи підсумки, 
керівник Управління Бо-
рис Наливайко наголосив 
на необхідності неухиль-
ного дотримання праців-
никами служби антико-
рупційного законодавств 
та поліпшення якості на-
дання адміністративних 
послуг громадянам.

Працюймо далі. Змінюй-
мо країну!

Управління ДМС
 у Вінницькій області



8 №(06) 232 ,
червень 2021

У територіальних міграційних службах України

Міграційна служба Волинської області: Наша робота – це 
колективний результат

Управління міграційної служби Волинської об-
ласті під впевненим керівництвом начальника Іва-
на Войцешука та його заступників об’єдналось у 
колектив зі 177 кваліфікованих та ретельно піді-
браних під вимоги сучасності кадрів. Це результат 
десятирічної налагодженої, щоденної, цілеспрямо-
ваної праці, інтелектуальних та  фізичних зусиль. 

Працівники Управління – мешканці Волині, дав-
ньої історичної території України, в межах якої 
пролягає 395 кілометрів державного кордону, зо-
крема з Республікою Білорусь та Польщею.

Робота в умовах пандемії змінила нашу профе-
сійну діяльність, але ми зробили все можливе, щоб 
адаптуватися та оперативно реагувати на виклики 
часу, в якому ми зараз живемо.

Так, за минулий рік в УДМС у Волинській області 
було оформлено 37,7 тис. паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон та 30,7 тис. паспортів 
громадянина України у вигляді ID-картки.

Удосконалення процедури надання адміністра-
тивних послуг є першочерговим завданням мігра-
ційної служби Волині, саме тому ми розмістили на 
приміщенні Управління та в усіх 18 територіаль-
них підрозділах інформаційні стенди із викорис-
танням шрифту Брайля, піклуючись про людей з 
вадами зору.  

Усі 54 об’єднані територіальні громади Волин-
ської області підключено до публічного сервісу 
«Реєстр територіальних громад», що суттєво по-
легшує та прискорює процедуру оформлення  та 
зняття з реєстрації. 

Також на території області встановлено 103 ро-
бочі станції задля забезпечення максимальної до-
ступності та зручності надання адміністративних 
послуг населенню.

В умовах сьогодення усім державним службов-
цям, аби швидко адаптуватися до змін, бути ефек-
тивними та приносити користь суспільству, по-
трібно постійно розвиватися. Тому міграційники 

Волині підвищують кваліфікаційний рівень, що-
денно проходячи навчання без відриву від вироб-
ничого процесу на таких платформах, як ZOOM та 
ін. До прикладу, за минулий рік 100% працівників 
Управління та територіальних підрозділів про-
йшли онлайн-навчання та отримали сертифікати. 
У результаті 3 працівників нагороджено Подякою 
МВС України та 28 – Подякою ДМС України.

Територіальна особливість Волинської області 
вимагає кропіткої праці у сфері протидії невре-
гульованій міграції а також у роботі з іноземцями 
та особами без громадянства. Уже з початку 2021 
року в Управлінні  видали 131 посвідку на постій-
не проживання та 182 посвідки на тимчасове про-
живання.

Завдяки злагодженій роботі волинських міграцій-
ників вдалося виявити численну кількість інозем-
ців-порушників, таких як громадянин Грузії, який 
включений до списку санкцій Ради Національної 
безпеки і оборони України; кримінального авто-
ритета з Російської Федерації; родину з Вірменії; 
громадян Індії, Азербайджану, Республіки Узбе-
кистан та багатьох інших держав. Порушників 
міграційного законодавства було повернуто до 
країни походження або  поміщено до Пункту тим-
часового перебування іноземців та осіб без грома-
дянства для подальшого видворення з території 
України. До слова, на території області знаходить-
ся Волинській  пункт тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні, розташований в с. Журави-
чі Ківерцівського району та розрахований на утримання 

одночасно 192 осіб.
Активна співпраця волинських міграційників з 

Центрами надання адміністративних послуг три-
ває. Керівництвом Управління на постійній основі 
проводяться робочі зустрічі, наради, навчання та 
надаються консультації з актуальних питань, зо-
крема документування ІD-паспортами представ-
ників ромської меншини, які проживають у відда-
лених районах області та ін.

Не перебільшенням буде сказати, що студенти – 
наше майбутнє. З огляду  на це, начальник Управ-
ління та ректор Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки підписали договір 
про співпрацю, який надає можливість проводити 
заняття зі студентами Університету, організовува-
ти проходження навчальної практики та проводи-
ти спільні заходи з метою посилення та сприяння 
реалізації міграційної політики на території Во-
линської області.

Пам’ятають в Управлінні й про найменших гро-
мадян України. Відвідуючи школярів, ми не тільки 
проводимо інформаційно-роз’яснювальну роботу 
з питань паспортизації, що є вкрай важливим у 
контексті формування свідомого відповідального 
громадянина, а й нагадуємо суспільству про необ-
хідність захищати права малечі.

Під час карантину ми покращили дистанційну 
комунікацію з громадянами: щодня надходить 20-

30 звернень громадян на телефон «гарячої лінії», 
здійснюється постійне забезпечення інформацій-
ного наповнення сторінки у соціальній мережі 
Facebook та надаються роз’яснення на електронні 
звернення.

Обов’язковим для працівників Управління ДМС 
у Волинській області є дотримання стандартних 
операційних процедур при наданні адміністратив-

них послуг  та комунікаційних навичок у роботі. 
Ми працюємо для громадян  та впевнено крокує-

мо у майбутнє.
Управління ДМС 

у Волинській області

Начальник УДМСУ у Волинській області
І.Є. Войцешук
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Актуально: зміна цільового призначення 
земельної ділянки

Завдяки органам державної виконавчої служби, минулого тижня 
977 працівників отримали зароблені кошти

Проведено круглий стіл щодо проблемних 
питань, які виникають у сфері державної 

реєстрації та нотаріату

Одним із революційних законів у сфе-
рі земельних відносин став Закон Укра-
їни № 1423-IX від 28.04.2021 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення сис-
теми управління та дерегуляції у сфері 
земельних відносин». Вказаним актом 
зокрема удосконалено норми щодо змі-
ни цільового призначення земельних 
ділянок приватної власності.

Наразі процедура зміни цільового 
призначення таких земельних ділянок 
включає три етапи:

1) розроблення документації із земле-
устрою;

2) затвердження проекту місцевою ра-
дою;

3) внесення відомостей до Державно-
го земельного кадастру.

Зміна цільового призначення зе-
мельних ділянок, що не належать до 
державної чи комунальної власності, 
здійснюється сільською, селищною, 
міською радою.

Перший етап
Зміна цільового призначення земель-

них ділянок приватної власності здійс-
нюється за ініціативою самих власників 
земельних ділянок і для цього в першу 
чергу необхідна підписана власником 
заява на зміну цільового призначення 
земельної ділянки.

Зміна цільового призначення земель-
них ділянок приватної власності здійс-
нюється за проектами землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок. 
Відповідний проект розробляється 
на замовлення власника земельної ді-
лянки без надання дозволу сільської, 
селищної, міської ради на його розро-
блення.

Документацію із землеустрою мають 
право розробляти (та, відповідно, по-
трібно укласти договір) з організацією, 
у складі якої працюють не менше двох 
сертифікованих інженерів-землевпо-
рядників, або з ФОПом – сертифіко-
ваним інженером-землевпорядником. 
Для замовлення та розроблення до-
кументації із землеустрою отримання 
жодних дозволів місцевих рад чи міс-
цевих державних адміністрацій не по-
трібне.

Документація із землеустрою розро-
бляється у строк, встановлений догово-
ром, який зазвичай становить від 1 до 
2 місяців. Разом з тим максимальний 
строк складання документації із зем-
леустрою не повинен перевищувати 6 
місяців з моменту укладення догово-
ру. Якщо власником земельної ділянки 
приватної власності є одна особа, то за 
такої умови проект землеустрою щодо 
відведення  може передбачати зміну ці-
льового призначення декількох земель-
них ділянок. 

 Другий етап
Власник земельної ділянки пови-

нен подати розроблений проект зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки до відповідної сільської, се-
лищної, міської ради. Затвердження 
документації щодо земельної ділянки, 

що розташована за межами населеного 
пункту, є повноваженням районної дер-
жавної адміністрації.

При погодженні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки за-
бороняється вимагати:

- надання погодження документації 
із землеустрою будь-якими іншими 
органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, установами чи організаціями, 
погодження яких не передбачено зако-
ном;

- проведення будь-яких обстежень, 
експертиз і робіт;

- додаткові матеріали та документи, 
не включені до проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки.

Орган місцевого самоврядування у 
місячний строк з дня отримання про-
екту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки приймає рішення про 
затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення.

Підставою для відмови в затвердженні 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки може бути лише не-
відповідність його положень вимогам 
законів і прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, докумен-
тації із землеустрою або містобудівній 
документації.

Відмова у зміні цільового призначен-
ня земельної ділянки або залишення 
клопотання без розгляду можуть бути 
оскаржені в установленому чинним за-
конодавством України порядку до суду. 

Третій етап
Якщо рішення про затвердження про-

екту землеустрою прийняте, потрібно 
внести відповідні зміни до Державного 
земельного кадастру. Для цього доку-
ментація із землеустрою подається дер-
жавному кадастровому реєстратору че-
рез Центр з надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) або через електронний 
кабінет.

Внесення до земельного кадастру ві-
домостей про зміну цільового призна-
чення земельної ділянки здійснюється 
безоплатно.

Коли всі зазначені етапи пройдено, ві-
домості про нове цільове призначення 
земельної ділянки відображаються в 
Державному земельному кадастрі. Піс-
ля внесення змін власник може вико-
ристовувати земельну ділянку за новим 
цільовим призначенням.

Інформація про нове цільове призна-
чення земельної ділянки з Державного 
земельного кадастру передається до 
Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно автоматично.

Марина Плотніченко,
 заступник начальника відділу дер-
жавної реєстрації друкованих ЗМІ 

та громадських формувань у Микола-
ївській області Управління держав-
ної реєстрації Південного міжрегіо-
нального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)

На початку місяця у приміщенні На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія» за ініціативою 
Південного міжрегіонального управ-
ління Міністерства юстиції (м. Одеса), 
проведено круглий стіл з державними, 
приватними нотаріусами Одеської об-
ласті та державними реєстраторами з 
практичних питань, що виникають у 
сфері державної реєстрації та нотарі-
ату.

Учасниками заходу були: заступник 
начальника Південного міжрегіональ-
ного управління Міністерства юстиції 
в Одеській області Південного міжре-
гіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Одеса) Анатолій Бурячен-
ко; начальник відділу з питань нота-
ріату в Одеській області Управління 
нотаріату Вікторія Скакунова; приват-
ні нотаріуси Алєксєєва О.О., Єлькін 

О.М., Петров О.А., Саданов О.В., Тка-
ченко І.В., Чапський А.Е., Чернягіна 
Н.С., Марченко А.М. та державні ре-
єстратори: Бабич А., Дубровіна О.В., 
Харковська Н.П.

Увагу було зосереджено на проблем-
них питаннях щодо:

• новел у державній реєстрації неру-
хомого майна, у зв’язку з прийняттям 
Постанови Кабінету Міністрів України від 

28.04.2021 р. № 509 «Про запроваджен-
ня експериментального проекту щодо 
отримання державним реєстратором 
прав на нерухоме майно за допомогою 
Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно відомостей про дер-
жавну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно, що перебувають у 
розпорядженні комунальних підпри-
ємств бюро технічної інвентаризації 
на паперових носіях, та внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міні-
стрів України»;

• взаємодії та формування єдиної 
практики застосування Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» та Закону України «Про 
нотаріат».

Дякуємо усім присутнім за активну 
участь і зацікавленість, адже такі зу-

стрічі завжди проходять продуктивно 
і дають змогу за декілька годин вирі-
шити безліч проблемних питань, як 
для державних реєстраторів, так і для 
нотаріусів!

Відділ з питань нотаріату в 
Одеській області Управління нота-
ріату Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 
(м. Одеса)

Органи Державної виконавчої служ-
би Міністерства юстиції упродовж 
14-20 червня стягнули на користь 977 
працівників 13,3 млн грн заборговано-
сті із заробітної плати.

Найбільшу суму – 1,7 млн грн – стяг-
нуто органами Державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції України 
у Луганській області з Районного ко-
мунального підприємства «Старобіль-
ськвода» на користь 315 працівників. 
Кошти списано з рахунків боржника. 
Документи пред’явлено на виконання 
у червні 2021 року.

1,5 млн грн стягнуто з «Підприєм-
ства комунальної власності» Енерго-
дарської міської ради. Завдяки орга-
нам Державної виконавчої служби у 
Запорізькій області зарплату отримали 

75 працівників. Борг погашено за ра-
хунок коштів, отриманих від реаліза-
ції майна боржника. Перше виконавче 
провадження відкрито у вересні 2019 
року.

Органи Державної виконавчої служ-
би в Київській області стягнули з 
Шляхового ремонтно-будівельного 
управління ВАТ «ДАК «Автомобільні 
дороги України» 1,4 млн грн на ко-
ристь 53 працівників. Борг стягнуто з 
рахунків боржника. Виконавчі прова-
дження відкрито у червні 2021 року.

З початку 2021 року органи Держав-
ної виконавчої служби Міністерства 
юстиції стягнули 313,7 млн грн. Забор-
гованість з виплати зарплати повністю 
погашено 22 707 працівникам.

minjust.gov.ua

Зверніть увагу! 
Відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів Украї-
ни від 16.12.2020 р. №1252, 
відтепер місцезнаходження 
Південного міжрегіональ-
ного управління Міністер-
ства юстиції (м.Одеса) ви-
значене у місті Миколаєві, 
за адресою: вули ця 8 Бе-
резня, 107.
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У територіальних міграційних службах України

23 червня 2020 року – День державної служби України.
Територіальні міграційні служби України взяли участь у цих заходах

Працівники Управління Державної міграційної 
служби України в Миколаївській області усвідом-
люють, що імідж служби та авторитет її працівни-
ків серед громадськості можна здобути лише про-
фесійним виконанням завдань з надання населенню 
якісних адміністративних послуг, небайдужим став-
ленням до запитів громадян, чітким дотриманням 
законодавства в реалізації державної міграційної 
політики.

Внаслідок введення карантинних заходів в Україні 
у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, ситуація щодо надання адміністративних 
послуг в Управлінні та його територіальних підроз-
ділах змінилася та позначилася зменшенням попиту 
населення. Проте, незважаючи на карантинні обме-
ження, спеціалісти УДМС України в Миколаївській 
області здійснювали надання адміністративних по-
слуг громадянам України та іноземним громадянам 
за всіма напрямкам діяльності.

Управління провело низку заходів для поліпшення 
умов надання адміністративних послуг, а також під-
вищення рівня обслуговування громадян.

В умовах карантинних обмежень міграційна служ-
ба Миколаївської області за І квартал 2021 року ви-
дала 8919 паспортів громадянина України у вигляді 
ID-картки та 7184 тисячі біометричних закордонних 
паспортів.

В Управлінні на обліку перебувають 11 355 іно-
земців, з них постійно проживають – 9982 особи, 
тимчасово мешкають – 1373 іноземних громадян, 
іноземних студентів – 469. 

За звітний період Управлінням Державної мігра-
ційної служби України в Миколаївській області при-
йнято на розгляд за заявами про набуття, прийняття 
до громадянства України – 139 справ, прийнято по-
зитивних рішень щодо набуття громадянства Укра-
їни – 102.

У Миколаївській області постійно проводяться 
профілактичні заходи щодо нагляду та контролю за 
виконанням законодавства в міграційній сфері. 

У ході уже традиційної співпраці співробітників 
УДМСУ в Миколаївській області, Оперативно-роз-
шукового відділу ДПСУ з м. д. в м. Миколаєві та 
співробітників Національної поліції в рамках про-
ведення цільових профілактичних заходів щодо наг-
ляду та контролю за виконанням законодавства в мі-
граційній сфері на території Миколаївської області 
за І квартал 2021 року було виявлено та притягнуто 
до адміністративної відповідальності 7 нелегальних 
мігрантів. Складено 31 адміністративний протокол. 
Стосовно 3 громадян прийнято рішення про при-
мусове повернення до країни походження. Судами 
Миколаївської області прийнято одне рішення про 
примусове видворення порушника міграційного за-
конодавства.

Накладено штрафів на суму –  66 776 тис. грн, 
стягнуто коштів – 64 070 тис. грн. Заходи в цьому 
напряму тривають постійно.

Завдяки систематичному висвітленню актуальної 
інформацій у сфері міграції за допомогою засобів 
масової інформації, офіційної сторінки Управління 
в соціальній мережі Facebook та офіційного веб-
сайту ДМС з метою інформування  населення про 
хід реалізації державної політики у сфері міграції, 
а також діяльності територіальних органів та під-
розділів ДМС України щодо реалізації державної 
політики у сферах міграції, УДМС України в Мико-
лаївській області постійно підвищує імідж служби.

Так за звітний період у регіональних ЗМІ, на сто-
рінці УДМС України на офіційному вебсайті Дер-
жавної міграційної служби України та на офіційній 
сторінці УДМС України в Миколаївській області у 
соціальній мережі Facebook розміщено 60 інформа-
ційних матеріалів.

У період проведення карантинних заходів в регіоні 

та в зв’язку обмеженням  відвідування громадянами 
територіальних підрозділів, в Управлінні запрова-
джено консультування громадян з питань діяльності 
служби шляхом звернення за номером телефонної 
«гарячої лінії», а також у повідомленнях, які надхо-
дять на офіційну сторінку Управління у Facebook. 

Також в звʼязку з припиненням особистого прийо-
му громадян складено графік консультування гро-
мадян керівництвом Управління за допомогою звер-
нень на телефон «гарячої лінії». 

На телефонну «гарячу лінію» УДМС України в 
Миколаївській області протягом І кварталу 2021 
року надійшло 721 звернення, 162 заяви громадян, у 
тому числі 139 звернень громадян, 6 скарг, 10 інфор-
маційних запитів та 7 запитів адвокатів.

Усі звернення, що надійшли за звітний період до 
Управління Державної міграційної служби Украї-
ни в Миколаївській області та територіальних під-
розділів, розглянуто та надано вичерпні відповіді 
в терміни, передбачені чинним законодавством.

Співробітники Управління постійно підвищують 
кваліфікацію. Організовано підготовку та під-
вищення кваліфікації державних службовців за 
напрямами, що передбачають провадження про-
фесійної діяльності на державній службі у сфері 
міграції.

У своїй діяльності Управління тісно співпрацює з  
Миколаївською обласною державною адміністра-
цією, районними державними адміністраціями та 
іншими органами виконавчої влади Миколаївської 
області, активно реалізує державну міграційну по-
літику, спрямовану на забезпечення ефективного 
управління міграційними процесами, докладає зу-
силь для протидії незаконній міграції та розгляду 
заяв громадян, формування у населення толерант-
ного відношення до біженців та шукачів притулку.

Управління ДМС
 у Миколаївській області

Міграційні процеси в Миколаївській області за І квартал 2021 року

Проведено конкурс на заміщення вакантних посад 
державних службовців категорій «Б» та «В»

На Закарпатті працюють над спільними методами з 
протидії нелегальній міграції

Громадяни мають змогу оцінити якість надання адміністративних 
послуг міграційною службою Донеччини

Вітання з Днем державної служби України від УДМС 
України в Житомирській області!

В Управлінні ДМС Украї-
ни в Житомирській області 
відбувся конкурс на замі-
щення вакантних посад 
державних службовців.

Категорія «Б»:
• завідувача ресурсно-гос-

подарського сектору;
Категорія «В»:
• головного спеціаліста 

відділу з питань грома-
дянства, паспортизації, 
реєстрації та еміграції;

• головного спеціаліста 
Коростишівського район-
ного відділу;

• головного спеціаліста 
Попільнянського районно-
го відділу.

Учасники конкурсу мали 

змогу ознайомитися з його 
умовами на Єдиному пор-
талі вакансій державної 
служби Національного 
агентства з питань держав-
ної служби в Україні, де 
було розміщено відповідне 
оголошення.

Після  тестування із кан-
дидатами проведено спів-
бесіду для оцінювання 
професійної компетентно-
сті.  Рішенням конкурсної 
комісії буде визначено кан-
дидатури, які набрали най-
більшу загальну кількість 
балів відповідно до загаль-
ного рейтингу кандидатів.

Під час проведення кон-
курсу було додержано усіх 
протиепідемічних заходів 
з метою недопущення по-
ширення гострої респіра-
торної хвороби COVID-19.

Управління ДМС
в Житомирській області

Удосконаленню спільного плану дій з 
протидії нелегальній міграції була присвя-
чена координаційна нарада у Головному 

управлінні поліції Закарпаття. У заході 
взяли участь очільник ГУ ДМС в області 
Ігор Михайлишин, начальник управління 
у справах іноземців та ОБГ Василь Гусак, 
керівник Департаменту міграційної поліції 
НПУ Сергій Пантелеєв, представники па-
трульної поліції, прикордонники.

Присутні, зокрема, зосередилися на ана-
лізі проблемних питань, що виникають у 
процесі роботи, шляхах їх вирішення. Об-
говорили впровадження сучасних методів 
боротьби з незаконною міграцією. Тут 
важливе значення має злагоджена робота 
міграційників і правоохоронців для досяг-
нення позитивних результатів.

ГУ ДМС
 у Закарпатській області

Залишити відгук та оцінити якість 
надання адміністративних послуг 
структурними та територіальними 
підрозділами міграційної служби 
Донеччини можна через QR-код. 
Для цього потрібно знайти постер у  

структурному підрозділі міграційної 
служби, що містить QR-код конкрет-
ного міського, районного відділу або 
сектору, відсканувати його на теле-
фон з постеру чи сайту ДМС Укра-
їни.

Після цього вас автоматично буде 
перенаправлено на сервіс «Громад-
ське опитування», що знаходиться 
на веб-сайті ДМС України. На за-
значеному сервісі можна залишити 
відповіді на запитання щодо корек-
тності та законності дій працівників 
ГУДМС, а також – висловити свої 
думки, пропозиції, клопотання чи 
навіть скарги стосовно рівня сервісу 
в конкретному районному, міському 
підрозділі ГУДМС у Донецькій об-
ласті.

Будемо раді отримати зворотній 
зв’язок та завжди готові реагувати 
на конструктивну критику, що доз-
волить нам краще працювати.

ГУ ДМС в Донецькій області

Шановні колеги!
Щиро вітаємо із професійним святом – Днем державної служби України!

Бажаємо терпіння та витримки у всіх життєвих випробуваннях, міцного здоров`я, 
миру, благополуччя, успіхів, шани, поваги та нових здобутків. Нехай кожен день 
Вашого життя буде щасливим і радісним, а родинне тепло і затишок допомагають у 
виконанні відповідального професійного обов’язку!

Бажаємо злагоди Вам і натхнення,
Ясного майбутнього та сьогодення,

В роботі комфорту, енергії, миру,
В душі рівноваги та міцної віри.

 Всілякі гаразди хай щастю сприяють,
А мужні серця Ваші втоми не знають,

Хай вас не торкаються труднощі жодні,
Усіх держслужбовців вітаєм сьогодні!
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У територіальних міграційних службах України

Державні службовці ДМС Черкащини вдосконалили 
професійні знання, уміння та навички

Контроль якості надання адміністративних послуг громадянам, 
активізація роботи з протидії нелегальній міграції та залучення 

міграційників до вакцинації від COVID-19

Міграційники завершили 
навчання за спеціальною 
професійною (сертифікат-
ною) програмою «Акту-
альні питання організації 
ефективної діяльності пра-
цівників УДМС України 
в Черкаській області», яке 
проводилося 14-18 черв-
ня 2021 року на платфор-
мі для конференц-зв’язку 
GoogleMeet.

Професійне навчання ор-
ганізовано спеціально для 
державних службовців 
Управління ДМС у Чер-
каській області сектором 
управління персоналом за 
сприяння Черкаського ре-
гіонального центру підви-
щення кваліфікації.

Тематика лекцій була зде-
більшого вузькоспеціалізо-
ваною й орієнтованою на 
вдосконалення професій-
них навичок працівників 
міграційної служби. Щоби 
максимально охопити всі 
напрями роботи служби, 
доповідачами були фахів-
ці структурних підрозділів 
Управління. А от для профе-
сіоналізації міграційників, 

як публічних службовців, 
розвитку практичних вмінь 
професійної діяльності в 
межах вимог, визначених 
нормативно-правовими до-
кументами, до навчання 
долучилися професійні лек-
тори: Зоя Гадецька ‒ доцент 
Черкаського національного 
університету імені Богда-
на Хмельницького, канди-
дат технічних наук; Олена 
Педько – доцент кафедри 
педагогіки та освітнього 
менеджменту Черкаського 
обласного інституту після-
дипломної освіти педагогіч-
них працівників Черкаської 
обласної ради, кандидат 
педагогічних наук; Тетя-
на Бондаренко – завідувач 
кафедри журналістики, 
реклами та PR-технологій 
Черкаського національно-
го університету ім. Богдана 
Хмельницького, кандидат 
філологічних наук; Ольга 
Крутенко ‒ доцент кафедри 
педагогіки та освітнього 
менеджменту Черкаського 
обласного інституту після-
дипломної освіти педагогіч-
них працівників Черкаської 

обласної ради, кандидат 
педагогічних наук та Кос-
тянтин Шваля – головний 
спеціаліст – юрисконсульт 
Міжрегіонального управ-
ління Національного агент-
ства України з питань дер-
жавної служби у м. Києві, 
Київській, Чернігівській та 
Черкаській областях.

У професійному навчан-
ні взяли участь 65 слухачів 
– працівників Управління 
ДМС у Черкаській області 
та територіальних підрозді-
лів. За результатами вихід-
ного комплексного тесту-
вання та моніторингу рівня 
задоволеності державними 
службовцями якістю профе-
сійного навчання у Googlе 
Forms, міграційники отри-
мають сертифікати, які під-
тверджують проходження 
професійного навчання, та 
їм буде нараховано 2 кре-
дити ЄКТС, тобто одиниці 
вимірювання навчального 
навантаження учасників 
професійного навчання.

Начальник Управління 
ДМС у Черкаській області 
Іван Шапран вручив подя-
ку команді з підготовки та 
проведення навчання: лек-
торам – за змістовні лекції 
та цікаві презентації, секто-
ру інформаційних техноло-
гій – за технічну підтримку, 
сектору управління персо-
налом – за організацію про-
ведення навчання. Ці знання 
обов’язково стануть у при-
годі працівникам Державної 
міграційної служби у їх про-
фесійній діяльності.

Управління ДМС
 в Черкаській області

В Управлінні міграційної служби За-
порізької області під час відеонаради з 
керівниками  структурних та територі-
альних підрозділів УДМС визначили ос-
новні напрямки діяльності на наступний 
квартал, спираючись на результати робо-
ти за 5 місяців поточного року.

Начальник Управління Олександр Ха-
ріна проаналізував роботу підрозділів у 
поточному році, звернув увагу на якість 
надання адміністративних послуг грома-
дянам та дотримання правил інформа-
ційної безпеки у частині обробки інфор-
мації в системі ЄІАС УМП та її захисту 
від витоку технічними каналами або 
внаслідок дій користувачів.

Ще однією важливою темою на поряд-
ку денному стало пришвидшення темпів 
вакцинації співробітників служби від го-
строї респіраторної інфекції COVID-19 

задля забезпечення формування колек-
тивного імунітету та збереження здо-
ров’я як співробітників, так і відвідувачів 
підрозділів УДМС.

Нова процедура визнання особою без 
громадянства теж знаходиться на осо-
бливому контролі керівництва. Заступ-
ник начальника Управління – начальник 
відділу у справах іноземців та осіб без 
громадянства Михайло Тихонський по-
відомив про результати за перший місяць 
роботи в цьому напрямі. Наразі фахівця-
ми служби розглядається можливість 
розпочати процедуру визнання особою 
без громадянства вже біля 30 заявників.

Разом з тим активізувався і напрям 
документування іноземців посвід-
ками на тимчасове проживання: по-
рівняно з минулим роком кількість 
документованих збільшилася втричі. 

Йшлося і про посилення роботи з 
протидії нелегальній міграції в літній 
період. Було звернуто увагу на інтен-
сифікацію співпраці територіальних 
підрозділів служби з правоохорон-
ними органами з метою здійснення 
спільних міжвідомчих відпрацювань 
курортних зон на предмет дотриман-
ня іноземцями міграційного законо-
давства, зважаючи на рамки обмежу-
вальних заходів.

Управління ДМС 
у Запорізькій області

Співробітники Індустріального ра-
йонного відділу ГУ ДМС України в 
Харківській області документувати 
паспортом громадянина України Івана 
Івановича, який через складні життєві 
обставини протягом багатьох років не 
міг оформити документ.

Іван Іванович народився на Іва-
но-Франківщині, усе своє життя пра-
цював шахтарем на Луганщині, але 
війна змусила його покинути свою 
домівку. Не маючи паспорта громадя-
нина України, пристосуватися до но-
вого життя було майже неможливим: 
чоловік не міг отримати соціальну 

допомогу, належне медичне обслуго-
вування, оформити пенсію.

Складні життєві обставини зму-
сили Івана Івановича звернутися до 
Всеукраїнського благодійного фонду 
«Деполь Україна», де чоловікові була 
надана первинна соціальна допомо-
га. З організації Іван Іванович був на-
правлений до Міграційної служби для 
оформлення паспорта громадянина 
України. Враховуючи те, що паспорт 
чоловіка було втрачено ще багато ро-
ків тому, а з родичами не залишило-
ся зв`язків, почалася кропітка робота 
щодо встановлення особи чоловіка.

Після проведення процедури впі-
знання особи та отримання всіх не-
обхідних документів, Івана Івановича 
було документовано паспортом гро-
мадянина України у формі ID-картки. 
Відтепер він має змогу оформити пен-
сію, отримати належне лікування та 
користуватися конституційними, соці-
альними та іншими правами.

ГУ ДМС 
у Харківській області

Оформити свій перший паспорт 
громадянина України 24-річний Ар-
тур мав намір та робив спроби давно, 
однак його життєві обставини значно 
ускладнили цей процес. Втім, завдя-
чуючи впровадженню цифрових тех-
нологій у внутрішні робочі процеси, 
міграційникам вдалось оформити 
першу ID-картку молодому чоловіку.

Так сталось, що Артур не проживав 
з батьками і ніякої інформації про їх 
місцезнаходження не мав, коли при-
йшов час документуватись у зв’язку 
з досягненням віку першим паспор-
том громадянина України. Адже, от-
римуючи паспорт вперше, необхідно 
надати паспорти батьків для підтвер-
дження громадянства дитини. 

Працівники Світловодського ра-
йонного сектору УДМС у Кірово-
градській області, куди звернувся 

молодий чоловік, із непростої його 
ситуації все ж таки знайшли вихід. За 
наявними відцифрованими обліками 
в Єдиній інформаційно-аналітичній 
системі управління міграційними 
процесами та завдяки автоматизова-
ній взаємодії ЄІАС УМП з іншими 
державними органами вдалось отри-
мати відомості про матір. Це і дало 
можливість та підстави чоловіку на-
решті отримати ID-картку.

Кожна така історія вкотре засвід-
чує, що невпинний процес цифро-
вої модернізації внутрішньої робо-
ти Служби, дозволяє вирішувати 
проблемні ситуації і дає можливість 
допомогти кожному, хто звертається 
для отримання адміністративних по-
слуг. 

Управління ДМС 
в Кіровоградській області

У сучасних реаліях мігра-
ційна служба не є паспорт-
ним столом, як звикли 
вважати люди старшого 
віку. Власне у назві служ-
би закладено основний 
функціонал – забезпечення 
контролю за дотриманням 
іноземцями та особами без 
громадянства вимог мігра-
ційного законодавства на-
шої держави.

Таким чином йдеться й 
про заходи щодо реагуван-
ня на факти порушень, які 
свідомо чи несвідомо до-
пускають громадяни іно-
земних країн під час пере-
бування в Україні.

До прикладу, з почат-
ку 2021 року на території 
Івано-Франківщини було 
задокументовано майже 
130 правопорушень цієї 
категорії, в тому числі ви-
явлено 47 неврегульованих 
мігрантів, 4 іноземців згід-
но з рішенням суду при-
мусово видворено за межі 
України, а ще 32 грома-
дян-іноземців зобов’язано 
повернутися до країни по-
ходження. У 22 випадках 
прийнято рішення про за-
борону правопорушникам 
подальшого в’їзду в Укра-
їну впродовж найближчих 

декількох років.
Зрозуміло, що ефектив-

ність проведення заходів 
значною мірою залежить 
від рівня співпраці між мі-
граційниками та правоохо-
ронцями, довіри населення 
до їх діяльності у цій сфе-
рі, своєчасного надання та 
обміну інформацією в ча-
стині допомоги й сприяння 
в ідентифікації осіб-право-
порушників.

Саме ці питання щой-
но було відпрацьовано 
на спільній оперативній 
нараді відповідальних ке-
рівників служб УДМС в 
області (завідувач сектору 
організації запобігання не-
легальній міграції, реад-
місії та видворення УДМС 

Владислав Рибачук), Го-
ловного Управління наці-
ональної поліції в області 
(начальник ВМП ГУНП 
Юрій Довган), Управлін-
ня патрульної поліції в 
Івано-Франківській облас-
ті (т.в.о начальника УПП 
Андрій Киричук). Слушні 
пропозиції представників 
кожної служби взято до 
уваги і до застосування  у 
подальшій роботі з вияв-
лення порушень Закону 
України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без 
громадянства», а особливо 
– з  протидії неврегульова-
ній міграції.  

Управління ДМС 
в Івано-Франківській 

області

Співпраця Міграційної служби з ВБФ «Деполь 
Україна»: надана допомога чоловіку, який потрапив у 

складну життєву ситуацію

Ефективність протидії неврегульованій міграції залежить 
від співпраці між міграційниками та правоохоронцями

На Кіровоградщині молодий чоловік отримав довгоочікувану ID-картку 
завдяки цифровізації роботи Міграційної служби 
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Отримання посвідки на тимчасове проживання – головна проблема 
для білоруських журналістів в Україні

Білоруські журналісти, які виїхали через пересліду-
вання на їхній батьківщині, в Україні опиняються перед 
численними юридичними проблемами. Під час зустрічі 
з групою колег із Білорусі в Національній спілці журна-
лістів України йшлося про шляхи допомоги журналіс-
там та їхнім родинам. Участь у зустрічі взяли журналісти 
забороненого в Білорусі популярного інтернет-видання 
tut.by, телеканалу «Белсат», «Радіо Внет» та інших ре-
сурсів; голова НСЖУ Сергій Томіленко, перша секретар 
НСЖУ Ліна Кущ, перший заступник голови Київської 
організації НСЖУ Алла Малієнко, представники право-
захисних організацій ZMINA та «Право на захист». 

До учасників зустрічі через онлайн-зв’язок звернувся 
перший заступник голови Білоруської асоціації журна-
лістів Борис Горецький. Він повідомив про те, що тиск 
на незалежних журналістів триває: понад 30 співробіт-
ників медіа заарештовані, влада знищує непідконтроль-
ні їй ресурси та чинить тиск на асоціацію, журналісти 
змушені виїздити за межі країни. Борис Горецький подя-
кував українським колегам та Національній спілці жур-
налістів України за підтримку і солідарність. 

Білоруські журналісти, які тимчасово переїхали до 
України, розповіли про проблеми з легалізацією перебу-
вання. Сьогодні українське законодавство дозволяє гро-
мадянам Білорусі перебувати в Україні 180 днів на рік. 
Для більш тривалого перебування потрібно оформити 
посвідку на тимчасове проживання. Підстав для оформ-
лення такої посвідки є кілька, але в кожному із варіантів 
зібрати необхідні документи, за словами журналістів, 
непросто. 

Зокрема, посвідка на тимчасове проживання може бути 
видана іноземцям, які прибули до України для роботи 
кореспондентом або представником іноземних засобів 
масової інформації. Це означає, що білоруські журналіс-
ти повинні надати клопотання від іноземного ЗМІ, для 
якого вони працюють в Україні. Керівник українсько-
го представництва телеканалу «Белсат» Ілля Суздалєв 
розповів, що київський офіс телеканалу поповнюється 
журналістами, які змушені терміново виїздити з Білору-
сі, і вони мають шанс отримати посвідку на тимчасове 
проживання в Україні. Для цього телеканал звертається 
до відповідного департаменту Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій, а потім 
– до Державної міграційної служби України. 

Але, приміром, у випадку з ресурсом tut.by такий шлях 
виглядає проблематичним, оскільки формально це медіа 
закрите, а всі печатки та інша документація – вилучена.  
Група журналістів видання, члени їхніх сімей, а також 
інші працівники виїхали до України і не можуть най-
ближчим часом повернутися додому. Питання про їхню 
легалізацію стоїть дуже гостро. 

Деякі колеги не можуть надати повного комплекту не-
обхідних документів, тому що якісь з них потребують 
апостилю, котрий можна поставити лише на території 
Білорусі. Усе це ускладнює процедури оформлення по-
свідки. 

Іншою підставою для легалізації в Україні є закон «Про 
волонтерську діяльність» – якщо білоруські громадяни 
стають волонтерами в офіційно зареєстрованій україн-
ській організації. Про особливості отримання посвідки 
цим шляхом розповіла представниця Центру прав лю-
дини ZMINA. Представниці громадської організації 
«Право на захист» проконсультували присутніх журна-
лістів, як подати заяву на отримання статусу біженця та 
на що варто очікувати в цьому випадку.  Правозахисниці 
відповіли на запитання присутніх щодо того, чи можна 
тимчасово виїжджати з України на час розгляду заяви на 
отримання посвідки на проживання. 

Білоруські журналісти також звернули увагу на недо-
сконалість українського законодавства в частині працев-
лаштування іноземців. Українська компанія (наприклад, 
медіа) може прийняти на роботу іноземця, але при цьо-
му повинна отримати дозвіл на таке працевлаштування. 
Однією з умов отримання дозволу є заробітна плата, не 
менша за 10 мінімальних зарплат, – тобто біля 65 тисяч 
гривень. Для українського медіаринку це нереальна 
зарплата, тому білоруські журналісти не можуть легаль-
но влаштуватися на роботу до українських медіа. 

Колеги поділилися й іншими проблемами: наприклад 
із житлом, із отриманням місць у дитячих садочках, 
із оформленням нотаріальних довіреностей на майно, 
яке залишилося в Білорусі, та іншими. 

Перший заступник голови Київської організації 
НСЖУ Алла Малієнко запропонувала колегам допо-
могу у працевлаштуванні та вирішенні побутових пи-
тань. 

Голова НСЖУ Сергій Томіленко запевнив, що Спілка 
триматиме в фокусі уваги проблеми білоруських колег. 
«Ви завжди можете розраховувати на допомогу в сті-
нах Спілки журналістів. Ми готові донести ваші про-
блеми і пропозиції до урядовців, щоб вирішення пи-
тань, важливих для білоруських журналістів в Україні, 
було взято під контроль. Ми також продовжуватимемо 
кампанію солідарності із колегами, які переслідують-
ся за свою професійну діяльність», – зазначив голова 
Спілки.

Наприкінці зустрічі Сергій Томіленко вручив Почес-
ну грамоту Верховної Ради України журналісту-пере-
селенцю, оглядачу газети «Урядовий кур’єр» Павлу 
Кущу. Досвідчений журналіст тривалий час жив і пра-
цював у Донецьку, а після 2014 року переїхав до Ки-
єва і займається висвітленням подій на сході України, 
інформаційної безпеки, життя мешканців прифронто-
вих територій. Павло Кущ подякував за відзнаку його 
журналістської праці і звернувся зі словами підтрим-
ки до білоруських учасників зустрічі. Адже українські 
журналісти, які самі пережили досвід вимушеного пе-
реселення, як ніхто, розуміють колег. 

Л.Кущ,
власкор газети

З-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) біля 
680 родин отримають житло за спрощеною програмою 
кредитування за підтримки уряду Німеччини та понад 
500 сімей кримських татар – за підтримки президента 
Туреччини. Про це повідомила заступник Міністра з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна 
Драганчук на прес-конференції в Укрінформі, присвяче-
ній проблемам забезпечення переселенців житлом.

Першу програму, за словами Драганчук, буде реалізо-
вано у вигляді спрощеного кредитування для ВПО і за 
підтримки уряду Німеччини.

«Найближчим часом розпочнеться програма зі спро-
щеного кредитування для ВПО, за підтримки уряду Ні-
меччини. Завдяки цій програмі ми зможемо забезпечити 

житлом біля 680 родин ВПО під 3%-й кредит протягом 
20 років. Це черговий приклад наших європейських 
партнерів із подолання викликів разом», – сказала Дра-
ганчук.

Другу програму, за її словами, розраховано на крим-
ських татар ВПО у трьох містах України і за підтримки 
президента Туреччини.

«Надає оптимізму програма за підтримки президента 
Туреччини на забезпечення житлом кримських татар. Є 
домовленість, що біля 500 сімей кримських татар змо-
жуть отримати житло, яке буде спеціально побудоване 
для них у трьох містах України. Зараз ми вже перейшли 
від декларативних форм домовленостей до технічного 
виконання цих угод», – зазначила заступник Міністра.

Звертаючись до учасників прес-конференції, Лілія Гре-
тарсдоттір – Голова тактичної групи з трансверсійних 
викликів та багатосторонньої співпраці (Генеральний 
директорат з прав людини та верховенства права, Рада 
Європи, м. Страсбург) – наголосила, що питання забез-
печення житлом внутрішньо переміщених осіб важливе 
для переселенців, для всіх українців і для міжнародних 
організацій – таких, як Рада Європи й УВКБ ООН. 

«Реалізація конкретних рішень із забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб означає забезпечення на-
лежного фінансування. Тому що нічого не буде без бю-
джету. Разом із цим необхідно забезпечити ефективну 
правову й регуляторну базу, щоб гарантувати внутріш-
ньо переміщеним особам доступ до житла. Об’єднання 
зусиль разом з проєктом Ради Європи «Внутрішнє пере-
міщення в Україні: розробка тривалих рішень» і УВКБ 
ООН разом із вами є надзвичайно важливим». 

«З огляду на це, дуже важливо, як запитувати та отри-
мувати підтримку від міжнародних організацій і донор-
ських інституцій. Ми в Раді Європи вітаємо той факт, 
що програма забезпечення житлом вже запроваджена 
в Україні й існує відповідна правова основа для цього. 
Разом із тим залишаються виклики і питання, які треба 
подолати. Ми винесли уроки з досвіду інших країн. Не-
можливо дійти кінцевої мети, не вдавшись до як малих, 
так і великих кроків на цьому шляху», – зазначила пред-
ставниця Ради Європи. 

За словами заступниці міністра Інни Драганчук, не-
можливо оцінити втрати, які відчуває кожна людина, яка 
вимушено залишила свій дім. Держава вживає чимало 
заходів для покращення житлових умов переселенців. 

«Не можна сказати, що цього достатньо. Я прекрасно 
розумію: немає якихось ілюзій, що через рік ми зможе-
мо забезпечити житлом усіх, хто постраждав від війни. 
Проте позитивні зміни є, і я рада, що щороку нам вда-
ється відстоювати все більше фінансування за цими на-
прямками», – сказала заступниця Міністра. Цього року 
цільова державна субвенція спрямовується до регіонів 
у співвідношенні 70 на 30: державний бюджет виділяє 
70% відсотків на придбання житла для внутрішньо пе-
реміщених осіб, а решта витрат покривається за рахунок 
місцевих бюджетів. У Міністерстві очікують, що такі 
програми щороку ставатимуть дедалі популярніши-
ми, адже внутрішньо переміщені особи підсилюють 

Початок, продовження на стор. 13

Біля тисячі переселенців отримають житло за підтримки Німеччини і Туреччини
Житло для ВПО

Ганна Христова

Лілія Гретарсдоттір

Інна Драганчук
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Продовження, початок на стор. 1
Він висловив надію на подальше розширення спів-

робітництва між двома країнами в усіх галузях. Посол 
привітав Нгуєн Ван Ханя з призначенням на посаду 
почесного консула В’єтнаму в Одесі й висловив надію, 
що він  зможе внести істотний внесок в зміцнення в’єт-
намо-українських відносин і розвиток місцевої в’єтнам-
ської діаспори.

Напередодні відкриття Почесного консульства Соці-
алістичної Республіки В’єтнам в Україні відбулась зу-
стріч Надзвичайного і Повноважного Посла Соціаліс-
тичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхача 
з головою Одеської обласної державної адміністрації 

Сергієм Гриневецьким, в рамках якої Сергій Гриневець-
кий привітав з призначенням Почесного консула Соціа-
лістичної Республіки В’єтнам в Одесі Нгуєн Ван Ханя 
і побажав наснаги та реалізації всіх задуманих планів. 
Зі свого боку Почесний консул Соціалістичної Респу-
бліки В’єтнам в Одесі Нгуєн Ван Хань подякував голові 
Одеської облдержадміністрації Сергію Гриневецькому 
від національної громади своєї країни за захист інтере-
сів в’єтнамських громадян в Одеському регіоні.

У рамках зустрічі голова Одеської ОДА розповів Нгуєн 
Хонг Тхачу про основні напрямки розвитку Одещини, а 
Надзвичайний і Повноважний Посол В’єтнаму в Украї-
ні Нгуєн Хонг Тхач, в свою чергу, відзначив, що чимало 
громадян В’єтнаму, які багато років проживають в Оде-
сі, вважають Одесу своєю другою батьківщиною, тому 
він активно працюватиме над посиленням розвитку 
бізнес-відносини наших країн і обговорив перспективу 
побратимства Одеси з містом Хайфон.

Крім того, 24 червня 2021 року Надзвичайний і 
Повноважний Посол Соціалістичної Республіки 
В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхач і Почесний Консул 
В’єтнаму в Одесі Нгуєн Ван Хань відвідали Одеську ме-
рію та зустрілись з  в.о. заступника одеського міського 
голови Олегом Бриндаком. У ході спілкування сторони 
обговорили питання співпраці в різних сферах.

27 квітня 2021 року міністр закордонних справ Соціа-
лістичної Республіки В’єтнам Буй Тхань Шон підписав 
Рішення про призначення, а 4 червня 2021 року Міністр 
закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав 
Рішення про визнання пана Нгуєн Ван Ханя почесним 
консулом В’єтнаму в Одесі.

Вказані події є вкрай важливими, адже з відкриттям 
Почесного консульства Соціалістичної Республіки В’єт-
нам в Одесі розпочнеться нова сторінка взаємин  та 
співпраці між Україною та В’єтнамом, що дозволить 
втілювати в життя різноманітні перспективні проєкти.

В. Хун, кореспондент газети

Продовження, початок на стор. 12
приймаючі громади та довели свою активність. 
«Це абсолютно цивілізований підхід, який застосову-

ється в усьому світі, коли громадяни забезпечуються 
житлом за потреби, але житло все одно залишається в 
державній власності». 

Готуючи стратегію інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб, Міністерство закладає в тому числі відповідаль-
ність держави перед своїми громадянами в тому, що сто-
сується покращення житлових умов. 2021 року, завдяки 
програмі, вдасться забезпечити житлом більше людей, 
ніж за останні 4 роки. 

Ганна Христова, керівниця Проєкту Ради Європи 
«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 
рішень. ІІ фаза» представила базовий аналіз державної 
політики України в цій сфері.  

Серед ключовий вимог, які були сформульовані, – зо-
бов’язання держави визнати право внутрішнього пере-
міщених осіб на житло, придатне для проживання, тоб-
то на нормальні умови проживання. Другий компонент 
полягає у тому, що необхідно визначити державний ор-
ган, відповідальний за політику стосовно внутрішньо 
переміщених осіб. По-третє, держава, котра не в змозі 
впоратися з таким викликом, як забезпечення досту-
пу до житла понад 1 мільйона осіб, може і зобов’язана 
звертатися за міжнародною допомогою й бути готовою 
прийняти цю допомогу. Четвертою рекомендацією є ви-
значення кола осіб, які передусім мають стати бенефіці-
арами, з урахуванням оцінки потреб і стану вразливості. 
По-п’яте, необхідно усунути правові перешкоди і ство-
рити належну законодавчу базу, щоб усунути будь-які 

складнощі на шляху до забезпечення переселенців 
доступом до житла, придатного для проживання. На-
решті, держава має створити гарантії захисту ВПО від 
примусового виселення, якщо загального захисту недо-
статньо. За п’ять років кожен із цих пунктів можна вва-
жати виконаним, відзначила Ганна Христова.

«Нам надзвичайно приємно відзначити, що відбува-
ється складний, але послідовний і злагоджений рух упе-
ред», – підкреслила керівниця проєкту.

У Первомайській громаді Харківської області до ситу-
ації з внутрішньо переміщеними особами ставляться не 
як до проблеми, а як до можливостей, зазначив голова 
громади Микола Бакшеєв. Чимало проблем вдалося ви-
рішити завдяки програмам фінансування від уряду Ні-
меччини, Євросоюзу: «Нині в місті реалізована низка 

проектів гуманітарно-культурної спрямованості, які 
раніше ми не могли собі дозволити. Первомайське – 
це місто з чисельністю до 30 тисяч осіб. Ми не маємо 
значного бюджету, тому завжди стежимо за грантовими 
програмами для допомоги ВПО. У 2016 році ми не мали 
нормативного підґрунтя для передачі житла переселен-
цям. Зараз низка рішень забезпечила таку процедуру, і 
це допомогло багатьом сім’ям. Торік громада придбала 
житло для родини, яка виховує 7 сімей. Цього року вже 
надійшли кошти за цією ж програмою». 

Житло, яке громада купує за даною програмою, пе-
ребуває в муніципальній власності, а право на прожи-
вання сім’ї у зазначеному житлі продовжується щороку. 
«Зрозуміло, ці програми не можуть бути вічними, і це 
питання потрібно вирішувати в більш сталий спосіб. 
Але такі проекти змінюють в цілому ставлення людей 
до європейських цінностей, до Євросоюзу. Це змінює 
свідомість», – додав голова громади. 

Довідково
З 2017 по 2020 рік загальна сума коштів, передбачених 

бюджетом на тимчасове житло, становила 105 млн грн. 
Загалом за бюджетні кошти за три роки було придбано 
271 квартир та 2 житлових будинки. 

На 2021 рік для надання субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокре-
ма на вирішення житлових проблем переселенців, виді-
лено 125 млн грн.

Л. Кущ,
власкор газети

Микола Бакшеєв

В Одесі відкрито Офіс Почесного консула В’єтнаму в Одесі і Одеській області
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На часі

Першого липня в нашій країні відзна-
чають День слідчого України. Одеський 
державний університет внутрішніх справ 
є одним із провідних вищих навчальних 
закладів системи МВС України, у якому 
готують слідчих для усіх регіонів України. 
Попри велику завантаженість та досить 
складну роботу, попит на факультет підго-
товки фахівців для органів досудового роз-
слідування щороку зростає.  Напередодні 
свята ми зустрілися із завідувачкою ка-
федри кримінального процесу ОДУВС, 
кандидатом юридичних наук, доцентом, 
підполковником поліції Ганною Тете-
рятник та доцентом цієї кафедри, кан-
дидатом юридичних наук Олександром 
Сомиком.

– Ганно Костянтинівно, розкажіть про 
діяльність Вашої кафедри

– Однією із випускаючих, профільних ка-
федр на факультеті, яка бере безпосередню 
участь у підготовці майбутніх слідчих, є 
кафедра кримінального процесу. Усі науко-
во-педагогічні працівники кафедри мають 
багаторічний досвід роботи у слідчих під-
розділах, адвокатурі, прокуратурі, суді та в 
інших юридичних сферах.

Високі вимоги, які ставляться до  слідчих, 
вимагають особливого підходу до їх нав-
чання: комплексного поєднання теоретич-
них знань щодо здійснення кримінального 

провадження та отримання практичних 
навичок проведення досудового розсліду-
вання. Усі навчальні дисципліни, які викла-
даються на кафедрі кримінального процесу, 
містять практичну складову. Наприклад, 
під час вивчення навчальної дисциплі-
ни «Досудове розслідування» курсанти 
письмово складають макет кримінально-
го провадження, починаючи із первинних 
документів, які оформлюються при над-
ходженні інформації про вчинене кримі-
нальне правопорушення, і всіх необхідних 
документів, характерних для кожного етапу 
розслідування, включаючи ті матеріали, які 
направляються до суду по його завершен-
ню. Паралельно для напрацювання нави-
чок роботи з Єдиним реєстром досудового 
розслідування (далі – ЄРДР) проводиться 
систематична робота у навчальній про-
грамі ЄРДР для отримання досвіду щодо 
правильного внесення інформації при ре-
єстрації кримінальних правопорушень, 
повідомленні особі про підозру, зупиненні 
та закінченні досудового розслідування. 
Такий підхід направлений на системне 
вивчення та напрацювання навичок послі-
довного оформлення процесуальних доку-
ментів і роботи з ЄРДР на кожному з етапів 
досудового розслідування. 

Викладачі кафедри активно використову-
ють й інші сучасні методи навчання. Вели-
ку зацікавленість та активність викликають 
тренінги з окремих слідчих (розшукових) 
дій при здійсненні досудового розслідуван-
ня різних видів кримінальних правопору-
шень в умовах максимально наближених 
до реальних. Адже на практиці для якіс-
ного проведення огляду місця події, трупу, 
обшуку, слідчого експерименту, пред’яв-
лення особи для впізнання тощо не достат-
ньо одних теоретичних знань, важливою є 
наявність практичних навичок, розуміння 
проблемних ситуацій, які трапляються на 
практиці.

 На інсценованих місцях події, спеціально 

облаштованих полігонах університету викла-
дачами кафедри та практичними праців-
никами слідчих, експертних підрозділів, 
які залучаються до проведення тренінгів, 
з курсантами відпрацьовуються алгоритми 
дій у різних слідчих ситуаціях, акцентуєть-
ся увага на специфіці, деталях проведення 
та оформлення процесуальної дії, наво-
дяться цікаві приклади з власного досвіду 
наставників, виконується аналіз роботи 
кожного з них та оцінюється правильність 
фіксування у протоколах.

Важливим є залучення практичних пра-
цівників до проведення занять. Це відбу-
вається як у формі бінарних занять, так і 
завдяки роботі практичних співробітників 
як сумісників на нашій кафедрі. Олександр 
Станіславович Сомик – яскравий приклад 
цьому. Декілька років він трудився у нас су-
місником, а коли з поліцейських лав пішов 
на пенсію, то став працювати на кафедрі на 
постійній основі. Впевнена, що йому теж 
є що розказати про підготовку майбутніх 
слідчих.

– Дякую, – продовжив розповідь Олек-
сандр Сомик. – Починаючи з першого 
курсу, здобувачі вищої освіти мають мож-
ливість на власні очі ознайомитися з діяль-
ністю підрозділів поліції під час ознайомчої 

практики, далі беруть безпосередню участь 
у процесі розслідування під час навчальних 
практик та стажування. Уже третій рік по-
спіль захист результатів навчальної практи-
ки та стажування в університеті проходить 
у формі поліцейського квесту, під час якого 
курсанти повинні продемонструвати отри-
мані під час навчання та практики знання 
і уміння щодо організації й проведення до-
судового розслідування, оформлення про-
цесуальних документів.

Можливість отримувати знання у сучас-
них умовах забезпечується якісною мате-
ріально-технічною базою Одеського дер-
жавного університету внутрішніх справ. 
На сьогодні майбутні слідчі навчаються 

на сучасних навчальних полігонах: «Робо-
че місце слідчого», «Квартира-полігон», 
«Пред’явлення для впізнання поза аудіо- 
та візуальним спостереженням», «Кімната 
для опитування (допиту) дитини» у розроб-
ці «Зала судових засідань», а також науко-
во-технічний комплекс 3-Д «Огляд місця». 

– Чи мають можливість навчатися у 
Вашому виші абітурієнти з тимчасово 
окупованих територій?

 – Так, наш ректор В’ячеслав Аброськін 
по-справжньому переймається темою тим-
часово окупованих територій – він сам 
родом з Криму та до війни працював і про-
живав з родиною там. Після того тривалий 
час очолював поліцію Донеччини. З його 
приходом у виші активно працюють освітні 
центри «Крим-Україна» та «Донбас-Украї-
на», для абітурієнтів-переселенців ство-
рюються особливі умови задля надання 
можливості отримати освіту, протягом нав-
чання їм також надається всебічна підтрим-
ка. Усі бажаючі можуть дізнатися додаткову 
інформацію на офіційному сайті Одеського 
державного університету внутрішніх справ 
(http://oduvs.edu.ua/), а також за телефонами 
приймальної комісії (у м. Одеса: (048) 795-
50-09; у м. Херсон: (0552) 39-50-92). 

О. Сом,
кореспондент газети

Афоризми та цитати мудрих людей

Високі вимоги до  слідчих вимагають особливого підходу до їх навчання

● Успіх приходить після безлічі безперервних дій 
у правильному напрямку.

● Краще зазнати поразки під час битви, ніж 
під час відступу.

● Єдина річ у Всесвіті, яку ми дійсно можемо 
контролювати – це наші думки.

● Чудеса там, де в них вірят. 
● Масштаб вашої особистості визначається 

величиною проблеми, яка здатна вас вивести з 
себе. 

● Немає нічого хорошого й нічого поганого. Усе 
залежить від того, з якого боку на це подивити-
ся.

● Будь вдячним за те, що в тебе є, і не шкодуй 
про те, чого в тебе немає.

● Правда, настільки смішна штука, що її немає 
сенсу приховувати.

 ● Якщо ви можете сидіти та чогось чекати, 
значить це вам не потрібно.

● Воювати із самим собою –  найважча з воєн.
● Перемогти самого себе – найважча з пере-

мог!

● Три речі ніколи не можна повернути: час, сло-
во й можливість.

● Якщо любить жінка –  вона рабиня, якщо лю-
бить чоловік –  то вона богиня!

● Чим менше думаєш, тим більше в тебе одно-
думців.

● Коли люди не сходяться в головному, вони роз-
ходяться через дрібниці.

● Ніхто з нас у житті не отримує стільки до-
бра, скільки заслуговує. 

● Спалений міст за спиною освітлює шлях по-
переду. 

● Зазвичай ми переоцінюємо те, що можемо 
зробити за рік, але недооцінюємо те, що може-
мо зробити за 10 років.

● Гріх –  це не радіти життю! 
● Слабка стать сильніша сильної, через слаб-

кість сильної статі до слабкої! 
● Щоночі, перш ніж заснути, уявляйте собі свій 

ідеальний завтрашній день. Ви побачите, багато 
в чому так і буде.

Афоризми – це свого роду духовна терапія. Часом 
вони допомагають людям не гірше ніж ліки й консуль-
тації психолога.



Здоров’я нації та національні страви 15№(06) 232 ,
червень 2021

Кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя
Український проєкт «Калькулятор життя»  пропонує сучасний інстру-

мент, який вираховує очікувану тривалість життя людини.  
«Калькулятор життя» аналізує низку факторів, наприклад звички, харчо-

ву поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо та оцінює, 
як вони впливають на довголіття. Він показує те, наскільки позитивні змі-
ни збільшують тривалість життя. 

Що таке очікувана тривалість  життя та як її рахують?
Очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується з допомо-

гою демографічних знань. Він показує середню кількість додаткових ро-
ків, що може прожити людина. Те, наскільки точно розраховується цей по-
казник, залежить від повноти даних перепису населення країни та якості 
статистики про смертність. 

Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без 
втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про по-
ширеність у країні різних захворювань.

Доведено, що куріння, надмірне вживання алкоголю, інші шкідливі звич-
ки викликають до 60% передчасних смертей та зменшують довголіття.

Кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя. Обираючи 
дієту, погані чи хороші звички, фізичну активність, ми створюємо умови 
для прожиття додаткових років або навпаки – віднімаємо кілька.

Як порахувати очікувану тривалість життя за допомогою «Кальку-
лятора життя»? 

Для того, щоб визначити очікувану тривалість вашого життя, потрібно 
зробити кілька простих кроків: 

1. Зайти на сайт.
2. Заповнити усі пункти опитувальника, не пропустивши жодного. 
3. Отримати результат та проаналізувати, які звички впливають на ваше 

довголіття. 
Над створенням «Калькулятора життя» працювали досвідчені лікарі, фа-

хівці з медичної кібернетики, що представляють Центр громадського здо-
ров’я України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 
Структура проєкту створена на базі Big Life, авторства фахівців з Оттави 
(Канада). 
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Лікарі пропонують знімати біль 
звичайною прищіпкою, затискаю-
чи потрібну точку на вусі.

Психотерапевт Леонід Морозов, 
член Асоціації тілесно-орієнтова-
ної терапії України, рекомендує 
метод, який дає змогу за декіль-
ка хвилин позбутися болю. Його 
авторка, рефлексотерапевт Хелен 
Чин Луї, стверджує, що на по-
верхні людського вуха є рефлек-
сна карта тіла, яка складається 
з нервових закінчень і з’єднань 
центральної нервової системи.

Таким чином, діючи на потрібну 
точку, можна позбутися болю в 
тій чи тій частині тіла. Для цього 
достатньо звичайної прищіпки.

Спина та плечі. Якщо ви відчу-
ваєте в цих областях напруження 
та біль, затисніть вухо прищіпкою 
в зоні 1. Вже за хвилину напру-
ження почне потроху спадати.

Внутрішні органи. Стимуляція 
цієї зони усуне дискомфорт і не-
сильний біль внутрішніх органів, 
але, щоб позбутися більш серйоз-
них проблем, слід звернутися до 
лікаря.

Суглоби. Стимуляція цієї точ-
ки поверне легкість рухів, однак 
якщо йдеться про хронічне захво-
рювання, однієї лише прищіпки 

буде недостатньо.
Горло та носові пазухи. Особли-

во ефективною буде прищіпка на 
зоні 4, коли застуда ще тільки по-
чинається. Стимуляція цієї зони 
усуває перші ознаки застуди, а та-
кож знімає запалення пазух носа.

Органи травлення. Прищіпка 
в зоні 5 заспокоює здуття, біль 
і напруження в області живота 
(шлунку та кишківника).

Голова та серце. Парадокс, але 
стан таких «непримиренних опо-
нентів», як голова та серце, мож-
на поліпшити за допомогою сти-
муляції однієї точки. Прищіпка 
на мочці вуха не лише дає змогу 
зняти головний біль, але є профі-
лактикою серцево-судинних за-
хворювань.

У своєму коментарі Green Post 
Леонід Морозов радить не просто 
масажувати ці точки, а справді 
затискати їх прищіпкою. Навіть 
якщо больові відчуття не дають 
змоги витримати прищіпку на 
вусі цілу хвилину.

«Боляче тому, у кого багато на-
пруження в цих зонах тіла. У та-
кому разі краще затиснути вухо 
прищіпкою на 10-15 секунд», – 
говорить психотерапевт.
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Під час довгого сидіння кров застоюєть-
ся в ногах. Це може призвести до розвитку 
варикозу.

Сидіння не є природним для людей: наші 
тіла створені для того, щоб рухатися. Од-
нак, за оцінками, в розвинених країнах 
86% людей проводять робочий день си-
дячи за столом, а повернувшись додому, 
вони знову неактивні. Які наслідки для 
здоров’я має сидячий спосіб життя і як їх 
уникнути?

Люди, які малоактивні протягом дня, 
загалом сидять 13 годин на день і сплять 
протягом 8 годин. Це означає, що протя-
гом 21 години на день вони не рухають-
ся. Останнім часом сидячий спосіб життя 
стали порівнювати з курінням через ту 
шкоду для здоров’я, якої він завдає.

Такому стану навіть придумали наз-
ву – «Сидяча хвороба»: це метаболічний 
синдром і проблеми, пов’язані із сидячим 
способом життя.

До чого може призвести сидячий спо-
сіб життя?

1. Скорочення життя. Вчені виявили, що 
люди, які сидять більшу частину дня, ма-
ють меншу тривалість життя. Це стосуєть-
ся навіть тих, хто щодня тренується. Під 
час дослідження American Cancer Society’s 
Cancer ll було встановлено, що серед жі-
нок, які сиділи понад 6 годин протягом 
дня у вільний час, смертність була на 37% 
вищою, ніж серед жінок, які сиділи про-
тягом 3 годин або менше. У чоловіків же 
ймовірність смерті підвищується на 18%.

2. Проблеми із серцем. Занадто трива-
ле сидіння може негативно вплинути на 
серце. Дослідники виявили, що у людей, 
які сидять більшу частину дня, підвищу-
ється ризик розвитку серцевих захворю-
вань. Під час дослідження у чоловіків, які 
сиділи 5 годин на день, на 34% частіше 
розвивалася серцева недостатність, ніж у 
чоловіків, які сиділи щодня 2 години або 
менше. Інше дослідження, проведене На-
ціональним інститутом охорони здоров’я, 
показало, що жінки, які сиділи понад 10 
годин на день, мали значно вищий ризик 
серцево-судинних захворювань (інсульт, 
серцевий напад або серцева недостат-
ність) порівняно із жінками, які сиділи 5 
годин щодня.

3. Зведення нанівець усіх старань у 
спортзалі. Ви не уявляєте свого життя 
без тренажерного залу? Це дає позитив-
ний результат, але тільки в тому випадку, 
якщо ви сидите не більше 7 годин щодня. 
Дослідження показують, що навіть ті, хто 
проводить у спортзалі 7 годин на тиждень, 
але сидять по 7 годин щодня, відчувають 
негативні наслідки малоактивного спосо-
бу життя.

4. Погіршення пам’яті. Занадто тривале 
сидіння негативно впливає на роботу моз-
ку, знижує когнітивні здібності та може 
викликати деменцію.

5. Підвищення ризику розвитку діабету. 
Тривале сидіння змінює процес вироблен-
ня інсуліну. Дослідження показало, що у 
людей, які вели переважно сидячий спосіб 
життя, із більшою ймовірністю з’являвся 

діабет 2 типу та метаболічний синдром, 
порівняно з тими, у кого було більш актив-
не життя. Протягом тривалих періодів си-
діння м’язи використовуються дуже мало і 
згоряє набагато менше енергії. При цьому 
порушується обмін речовин і регулювання 
рівня цукру у крові.

6. Поява тромбів. Довге перебування 
у нерухомому стані може призвести до 
утворення тромбу у венах. У сидячому 
положенні, коли ноги рухаються не часто 
і знаходяться під кутом, сила кровотоку 
бореться із гравітацією. Це може призве-
сти до утворення тромбів. А вони можуть 

«плавати» венами і зрештою залишитися 
в легенях.

7. Підвищення кров’яного тиску. Існує 
зв’язок між сидінням протягом тривалих 
періодів часу та підвищеним кров’яним 
тиском. Особливий негативний вплив 
мають погана постава і неправильне по-
ложення шиї і спини. Тривале сидіння 
призводить до стиснення і викривлення 
шийних хребців, що може викликати під-
вищення артеріального тиску.

8. Проблеми із хребтом. Сидіння протя-
гом довгого періоду часу може призвести 
до напруження м’язів і болю у спині. Із 
часом стиснення дисків хребта стає при-
чиною хронічного болю.

9. Рак. Нещодавні дослідження показу-
ють, що тривале сидіння може підвищити 
ризик ряду видів раку. Дослідження, про-
ведене Американським онкологічним то-
вариством, показало, що жінкам, які мало 
рухаються протягом 6 годин на день, за-
грожує ризик появи раку на 10% більший, 
ніж жінкам, які проводять до 3 годин си-
дячи. У цих жінок частіше розвивається 
агресивна форма раку молочної залози, 
рак яєчників і множинна мієлома.

10. Варикозне розширення вен. Під час 
довгого сидіння кров застоюється в но-
гах. Це може призвести до розвитку ва-
рикозу.

11. Занепокоєння і депресія. Досліджен-
ня показують, що сидячий спосіб життя 
може викликати занепокоєння і депре-
сію. Вважається, що люди, які мало руха-
ються, схильні до цих розладів, оскільки 
вони не отримують психічної «розрядки» 
від фізичної активності.

greenpost.ua

Спортивні новини
У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зійшлися збірні Швеції та України. 

Поєдинок проходив у Глазго. Збірна України забезпечила собі путівку до 
чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1.

П’ять українських тенісисток кваліфікувалися на Олімпіаду в Токіо

На чемпіонаті Європи 2020 року завершилися всі матчі 1/8 фіналу. 
Визначилися всі пари чвертьфіналу Євро.

1/4 фіналу Євро
Швейцарія - Іспанія

Бельгія - Італія
Чехія - Данія

Україна - Англія
Матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи 

пройдуть 2 і 3 липня.

Українцям пропонують порахувати, скільки вони 
проживуть – створили калькулятор

Прищіпка — універсальний болезаспокійливий засіб

Тривале сидіння протягом дня руйнує здоров’я

Федерація тенісу України отримала офіційне під-
твердження заявки збірної на Олімпіаду в Токіо, по-
відомляє прес-служба організації.

Олімпійську кваліфікацію зуміли подолати Еліна 
Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Надія 

і Людмила Кіченок.
Для Ястремської та Костюк це буде дебют на 

Іграх. При цьому Світоліна і сестри Кіченок вже 
виступали на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

zn.ua
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МІГРАЦІЯ

Відповіді до кросворда
За горизонталлю:
1. Вебер. 5. Пілот. 10. Івер. 12. Реле. 13. Ярл. 14. Юнг. 16. Мер. 17. Лактоза. 20. Ка. 22. Парта. 

23. СС. 24. Акаі. 26. Лапа. 28. СРСР. 30. Юпка. 31. БАМ. 32. Опт. 33. ЦРУ. 34. Корм. 36. Отит. 38. 
Сарі. 40. Азан. 42. Мл. 43. Собор. 46. Ку. 47. Отоскоп. 49. РТР. 51. Няв. 52. Сар. 54. Іуда. 56. Ралі. 

57. Драма. 58. Серія.
За вертикаллю:
1. Віялка. 2. Евр. 3. Белл. 4. Ер. 6. Ір. 7. Лема. 8. Оле. 9. Тераса. 11. Антре. 14. Юка. 15. Гот. 18. 

Апіс. 19. Залп. 21. Аксакал. 23. Спартак. 25. Армор. 27. Акциз. 29. Ром. 30. Юто. 35. Ріст. 37. Таро. 
38. Сморід. 39. Обсяг. 41. Нутрія. 44. ООН. 45. ОКВ. 47. Орда. 48. Псар. 50. Тур. 53. Алі. 55. Ам. 

ГОРОСКОП
на ЛИПЕНЬ 2021 року

Лев. Зірки радять Левам оптимістичніше 
дивитись на життя. Вам слід себе мотиву-
вати. Розфарбуйте життя яскравими бар-
вами та емоціями. Згадайте, що вже літо. 
Намагайтесь бути ближчими до родичів, 
які вас розуміють та приймають з усіма 
недоліками.

Діва. На Діву в липні чекають яскраві 
зміни в усіх сферах життя. Зірки 
передрікають не лише новий роман, а й 
зміну місця проживання, навіть переїзд 
в інше місто. Липень для Дів буде 
переломним. Намагайтесь приймати 
рішення швидко та чітко.

Скорпіон. Зірки будуть милостиві до 
Скорпіонів. Їх супроводжуватиме уда-
ча. Проте все треба робити виважено. 
У професійній сфері у Скорпіонів не 
відразу все складеться добре. Десь 
варто бути тактовним, а в якихось мо-
ментах піти на компроміс.

Стрілець. Стрільцям у липні буде вкрай 
важко не лише зателефонувати друзям, а й 
змусити себе залишити помешкання. До-
сить сумувати, візьміть себе в руки. Літнє 
сонце вилікує вас від хандри. Налаштуй-
тесь на позитив. Варто знайти хобі, яке 
принесе вам задоволення. 

Козеріг. У липні Козерогам ніколи сумувати. 
На обрії відкриваються нові горизонти. 
У вас з’явиться авантюризм. Козерогам 
обіцяють немало перспективних проектів, які 
допоможуть реалізуватись у професійній 
діяльності. Рішучість Козерога допоможе 
розпочати нові проекти.

Водолій. Водолію в липні треба звер-
нути увагу на свій фінансовий стан. 
Через надмірні витрати ви можете за-
лишитись без грошей ще до початку 
відпустки. Вам потрібна економія та 
раціональність. Складіть місячний 
бюджет та заведіть щоденник витрат.

Риби.Рибам не варто занурюватись в 
особисте життя. Депресія зараз не для 
вас. Ваша мета – кар’єрне зростання. 
Трудові будні займатимуть багато часу, 
але це того варте. Риби повертатимуть-
ся додому в приємному стані втоми. 

Овен. Зірки подарують Овнам шанс для 
відпочинку на морському узбережжі. На 
вас чекають подорожі, тому варто подба-
ти про закордонний паспорт. Щоб нічого 
не пропустити, потурбуйтесь про ваш 
план відпустки, вона обіцяє бути насиче-
ною та різноманітною.

Телець. Тільцям слід більше думати про 
родину. Липень – найкращий місяць для 
сімейного відпочинку. Тільцям набрид-
не монотонність та буденність у роботі. 
Побутові та фінансові проблеми змусять їх 
поринути у роботу з головою.

Близнюки. Зірки обіцяють Близнюкам 
чудові відносини з рідними. Ваша 
поступливість вам допомагатиме. Вам 
захочеться змінити своє життя. 

Рак.У липні Ракам буде не до мрій, їм 
доведеться повністю присвятити себе 
роботі. Зірки обіцяють підтримку від 
близьких людей. На представників 
цього знака чекають приємні моменти 
та незабутні події в житті. 

Ваги.Занадто прискіпливе ставлення до 
себе виведе вас з рівноваги, а надмірне 
навантаження на роботі триматиме у 
нервовій напрузі. Це дасться взнаки 
на стосунках з рідними. Зірки радять 
спокійно сприймати все те, що прино-
сить доля.

11 липня – день пам’яті чудотворної ікони Божої Матері 
«Троєручиця»

КРОСВОРД

В афонській обителі Хіландар зберігаєть-
ся святиня, історія якої від самого початку 
пов’язана зі справжнім дивом, яке немож-
ливо пояснити раціонально. Це образ Бо-
жої Матері «Троєручиця».

У VIII столітті у Дамаску жив один 
чиновник на ім’я Мансур ібн Серджун 
Ат-Таглібі. І він, і його предки займалися 
фінансами країни, тому й користувалися 
повагою правителів – спочатку візантій-
ських, а потім арабських.

У той же час в Константинополі правив 
імператор Лев III Ісавр, який почав по всій 
імперії небувалі гоніння на святі ікони. 
При ньому іконоборство стало офіційним 
віровченням у державі. І ось в момент 
майже повного тріумфу імператора і його 
однодумців на захист ікон свій голос під-
ніс Мансур. Його ми знаємо як Іоанна Да-
маскіна.

Він написав три послання проти іконо-
борців. Лев люто зненавидів свого опонен-
та, але дістати його не міг – той був під-
даним арабського халіфа і безперешкодно 
продовжував боротьбу з єрессю. Тоді Ісавр 
пішов на підлість – його люди обмовили 
святого перед халіфом, і на Іоанна впала 
підозра в державній зраді. Усі докази були 
проти нього, тому вирок винесли і викона-
ли негайно – йому відрубали кисть правої 
руки, вивісивши її потім на одній з міських 
площ.

Через кілька годин подвижнику вдалося 
випросити руку, яка вже встигла обвітрити-
ся, назад. Зачинившись у себе, Іоанн при-
клав кисть до руки і став молитися перед 
іконою Богородиці. Виснажений диким 
болем, він заснув, а прокинувшись, виявив, 

що рука дивом приросла. На знак подяки за 
зцілення Іоанн доклав до ікони зроблену з 
срібла кисть. Згодом образ став називатися 
«Троєручиця».

Святий ніколи не розлучався з чудо-
творною іконою. Так образ опинився в 
палестинському монастирі святого Сави, 
де Іоанн трудився до самої смерті. У XIII 
столітті ікона опинилася в Сербії, а після 
завоювання країни турками була чудесним 
чином перенесена на Афон під стіни Хіл-
андара. Одного разу ченці побачили біля 
воріт обителі ослика, на чиїй спині лежав 
святий образ. Ченці помістили спочатку 
образ біля вівтаря, але він, за переказами, 
перемістився на ігуменське місце.

Сам монастир Хіландар теж пов’язаний 
з Сербією. Він був заснований 1198 року 
сербським архієпископом Савою і його 
батьком Стефаном Неманею. Нині тут про-
живає біля 70 сербських ченців. Бібліотека 
обителі містить близько тисячі рукописів і 
понад 20 тисяч друкованих книг.

Святкування на честь ікони Божої Матері 
«Троєручиця» відбувається 11 і 25 липня за 
новим стилем.

news.church.ua

Питання до кросворда
За горизонталлю:
1. Міжнародна одиниця маг-

нітного потоку (потоку магніт-
ної індукції). 5. Керує літаком. 

10. ... Еріксен Розенкранц (дан-
ський державний діяч XVII-
XVIII ст.). 12. Електромагнітний 
прилад. 13. У середньовічній 
Скандинавії знатна людина. 14. 

Швейцарський психоаналітик, 
психолог, філософ культури, ро-
доначальник аналітичної психо-
логії. 16. Сучасний городничий. 
17. Молочний цукор. 20. Одна з 
душ людини (давньоегип.). 22. 
Шкільний стіл. 23. Німецька вій-
ськово-поліцейська організація 
часів Другої світової війни. 24. 
Японська фірма. 26. Кінцівка 
тварини. 28. Радянський Союз. 
30. Верхній жіночий одяг у ви-
гляді довгої корсетки. 31. Будів-
ництво століття за радянських 
часів. 32. Не роздріб. 33. Секрет-
на служба США. 34. Скотиняче 
харчування. 36. Запалення сли-
зової оболонки вуха. 38. Жіно-
чий одяг в Індії. 40. Заклик до 
молитви з мінарету. 42. Мілілітр. 
43. Храм. 46. Зозулине слово. 47. 
Медичний інструмент для огля-
ду і дослідження зовнішнього 
слухового проходу, барабанної 
перетинки. 49. Російське телеба-
чення і радіо. 51. Котяче слово. 
52. Сирія. 54. Зрадив Христа. 56. 
Перегони. 57. І сімейна, і літера-
турна. 58. Телепорція.

За вертикаллю:
1. Сільськогосподарська маши-

на. 2. Ранковий вітер. 3. Вина-
хідник телефона. 4. Верховний 
король Ірландії. 6. Кім... Сен 
(комуністичний диктатор («ве-
ликий вождь») Північної Кореї). 

7. Допоміжна теорема. 8. ...-Лу-
койє. 9. Уступ на схилі. 11. Номер 
клоуна. 14. Південна вічнозелена 
деревна рослина родини лілій-
них з довгим колючим листям і 
жовтувато-білими квітками. 15. 
Представник субкультури, що 
зародилась в кінці 70 х років XX 
століття у Великій Британії на 
базі панку. 18. Священний бик у 
єгиптян. 19. Постріл з декількох 
знарядь. 21. Старійшина в Се-
редній Азії. 23. «Червоно-білий» 
спортивний клуб у Росії. 25. 
Інтегрована інформаційно-по-
шукова система Міністерства 
внутрішніх справ України, роз-
роблена УМВСУ в Луганській 
області та прийнята за базову у 
всіх обласних МВСУ з 2003 року. 
27. Вид податку. 29. Напій піратів. 
30. Французький футболіст, сріб-
ний призер літніх Олімпійських 
ігор 1900. 35. Збільшення показ-
ника. 37. Давньоєгипетські карти 
для ворожіння. 38. Неприємний 
запах. 39. Величина місткості. 41. 
Напівводяна тварина-гризун, що 
дає цінне хутро та м’ясо. 44. Ор-
ганізація Об’єднаних Націй. 45. 
Оренбурзьке козацьке військо. 
47. Степове військо. 48. Доглядач 
за собаками. 50. Етап змагання. 
53. ...-Баба й 40 розбійників. 55. 
Народні збори у фінікійських мі-
стах-державах. 56. Вище за «до».


