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Академік Елла Лібанова: «Масштаби трудової міграції визначають 
не настрої українців, а ситуація на ринках праці інших країн»

Президент підписав закон щодо компенсації 
працівникам медзакладів ПДФО, утриманого з їхніх 

доплат до заробітної платні

9 травня – 75-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Запуск послуги одночасного оформлення ID-

картки та номера платника податків по 
досягненню 14-річного віку (ID-14)

Президент України Володимир Зеленський 
підписав Закон «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та інших законів 
України щодо додаткової підтримки платників 
податків на період здійснення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню і поши-
ренню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
№ 591-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 
травня 2020 року.

Закон дозволить працівникам закладів охо-
рони здоров’я державної та/або комунальної 
власності, які борються з поширенням 
коронавірусу та лікують пацієнтів з COVID-19, 
отримати за травень та червень 2020 року 
грошову компенсацію податку на доходи 

фізичних осіб (ПДФО), утриманого з їхніх до-
плат у розмірі до 300% до заробітної платні.

Також документ передбачає можливість от-
римання часткової допомоги з безробіття для 
фізичних осіб – підприємців у разі втрати 
ними частини доходу через карантинні обме-
ження.

При цьому така допомога на період каранти-
ну з 2 квітня 2020 року не підлягатиме оподат-
куванню податком на доходи фізичних осіб та 
військовим збором.

Крім того, самозайняті особи звільняються 
від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) 
за себе за травень – цей період зараховувати-
меться їм до страхового стажу для отримання 
пенсій, виплат за соціальним страхуванням.

Закон також надає органам місцевого са-
моврядування право ухвалити рішення 
щодо зменшення ставок плати за землю, 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової 
нерухомості, які перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб.

Крім того, документ дозволяє подовжити дію 
мораторію на проведення податковими орга-
нами документальних і фактичних перевірок, 
звільнення громадян від відповідальності за 
прострочення виконання зобов’язань за до-
говорами про споживчий кредит, ненараху-
вання платникам податків та платникам ЄСВ 
пені, незастосування штрафів за порушення 
податкового законодавства, несвоєчасну або 
неповну сплату ЄСВ, несвоєчасне подання 
звітності про сплату ЄСВ по останній день 
місяця, у якому завершується дія встановлено-
го на всій території України карантину.

president.gov.u

28 травня відбулась прес-конференція 
«Запуск послуги 2 в 1: перше оформ-
лення паспорта та номера платника 
податків», яка дозволяє дітям, котрим 
виповнилося 14 років, отримати дві по-
слуги за однією заявою – оформлення 
паспорта та номера платника податків.

У прес-конференції взяли участь 
спікери:

-Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр цифрової трансформації;

- Максим Соколюк, Голова Державної 
міграційної служби;

- Михайло Тітарчук, Заступник Голо-
ви Державної податкової служби.

Цього року понад 400 тис. підлітків в 
Україні вперше оформлюють паспорт. 
Для того, щоб отримати ID-картку з 
номером платника податків, їм спершу 
необхідно відвідати Центр обслуго-
вування платників податків та подати 
заяву на призначення номера платни-
ка податків. А після його отримання – 
звернутися до відділу ДМС за оформ-
ленням паспорта.

З 29 травня підрозділи міграційної служ-
би, центри надання адміністративних 

послуг, які надають послуги з оформ-
лення біометричних документів, та 
центри обслуговування громадян «Па-
спортний сервіс» розпочинають нада-
вати послугу з оформлення паспорта 
громадянина України при досягненні 
особою 14-річного віку з одночасним 
присвоєнням їй реєстраційного номера 
облікової картки платника податків.

Запуск послуги дозволить зменши-
ти кількість візитів громадян до дер-
жавних органів та заощадить їх влас-
ний час, оскільки відтепер відпадає 
необхідність відвідування Центру об-
слуговування платників податків для 
написання заяви та отримання довідки 
про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків.

Послуга з оформлення паспорта гро-
мадянина України у вигляді картки 
вперше з одночасним присвоєнням їй 
реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків у підрозділах 
ДМС та ЦНАП надається безкоштовно.

Експериментальний проект 
реалізовано за участі Міністерства 
цифрової трансформації України, 
Державної міграційної служби України, 
Державної податкової служби України 
та за підтримки Офісу підтримки ре-
форм (SURGe), що фінансується Уря-
дом Канади.

dmsu.gov.ua

Пандемія коронавірусу вплинула на міграційні про-
цеси в усьому світі, і Україна – не виняток. Закриття 
кордонів, припинення транспортного сполучення, зу-
пинка цілих галузей економіки в нашій країні та за кор-
доном різко змінили ситуацію на ринку праці. Наскіль-
ки тривалими є ці зміни та якими є міграційні настрої 
українців? Як протиепідемічні заходи позначилися на 
планах проведення всеукраїнського перепису населен-
ня? І які уроки повинна винести влада із періоду ка-
рантину? Про ці проблеми йдеться в інтерв’ю з акаде-
міком Національної академії наук України, директором 
Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України, доктором економічних 
наук, професором Еллою Лібановою. 

– Елло Марленівно, як позначилися протиепіде-
мічні заходи на трудовій міграції українців? Ми всі 
спостерігали черги на кордонах, коли тисячі заробі-
тчан поверталися додому…

Початок, продовження на стор. 12

Якісне надання послуг та 
безпека кожного –пріоритет 

міграційної служби...

Україна ще декілька місяців 
буде жити в режимі 

«м’яких кроків» виходу з 
карантину...

Міграційна служба 
Кіровоградищини в умо-

вах карантину: 
зміни та новації

21 травня – ДМСУ
 долучилася до 
Дня вишиванки
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У Міністерстві внутрішніх справ України

Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков заявив, що 
ще декілька місяців, поки 
у нас не буде вакцини та 
протоколів лікування, які 
гарантують у 99,9% хворих 
одужання, українці мусять 
виходити з карантину обе-
режно.

«Україна виходить із си-
туації з коронавіросную ін-
фекцією досить достойно 
тому, що ми вчасно вжили 
правильних заходів та вве-
ли карантин. Також треба 
подякувати тим, хто тримає 
дисципліну та медикам. З 
25 травня будуть подальші 
послаблення карантину. Ще 
послаблення очікуються з 1 
червня, але в цілому декіль-
ка місяців ми будемо жити 

в режимі «м’яких кроків». 
Поки у нас не буде вакцини, 
не буде чіткого протоколу 
лікування, ми повинні бути 
дуже обережними», – ска-
зав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ 
підкреслив, що поступово 
відкриваються пункти про-
пуску на кордонах з ЄС. 
Було прийнято рішення про 
відкриття 66 пунктів про-
пуску на кордоні з Республі-
кою Польща, Угорщиною, 
Словацькою Республікою, 
Румунією та Республікою 
Молдова.

«У нас двосторонні відно-
сини з нашими партнерами 
і ми дивимося, які там пра-
вила і крок за кроком від-
криваємо пункти пропуску. 

Але зараз їхати в Румунію 
або Польщу може тільки 
той, хто має паспорт цієї 
країни або посвідку на про-
живання. Ми очікуємо, що 
цей режим зміниться десь у 
середині липня і ми зможе-
мо відновитися в повному 
обсязі», – зауважив Арсен 
Аваков.

Нагадаємо, під час візиту 
в Чернівецьку область Ар-
сен Аваков ознайомився з 
роботою лікарів відомчого 
шпиталю, а також передав 
на цілодобове чергування 
у Чернівецьку область са-
нітарний вертоліт МВС. За 
один рейс він  може перево-
зити 4-6 хворих на відстань 
до 1200 км.

Санітарний вертоліт МІ-8 
брав участь у миротворчих 
місіях ООН і востаннє пра-
цював у Республіці Малі. 
Його передали ДСНС на 
умовах безоплатного до-
говору. Вертоліт обладна-
но ізоляційною капсулою 
BIO-BAG EBV-30/40, біо-
захисними комплектами, 
знезаражувальним душем, 
ізоляційною камерою і спе-
ціальним модулем, у якому 
фіксується капсула в польо-
ті.

mvs.gov.ua

За один рік, від початку функціонування 
програми МВС по забезпеченню житлом 
поліцейських та рятувальників, у фінансо-
вий лізинг придбано 1476 квартир у різних 
регіонах України. 58% квартир отримали 
працівники поліції та 42% – рятувальники 
ДСНС. Серед них 16% – учасники антите-
рористичної операції на сході України. 

«Ми вручаємо ще кілька квартир, які при-
дбали для поліцейських у рамках програми 
фінансового лізингу. Окрім цього, ми плану-
ємо купити в Чернівецькій області біля 200 
квартир для працівників Національної по-
ліції, але є одна проблема – на ринку немає 
квартир», – сказав Міністр.

Арсен Аваков дав команду керівництву На-
ціональної поліції працювати з міською вла-
дою, щоб було побудоване житло, яке МВС 
у подальшому зможе придбати для наших 
поліцейських і рятувальників.

«Це реальний драйвер економіки, який 
буде піднімати промислове виробництво та 
головне – забезпечить область якісними ка-
драми та зміцнить професійну мотивацію у 
щоденній роботі офіцера», – додав Міністр 
внутрішніх справ.

У 2020 році МВС планує забезпечити жит-
лом 2500-3000 родин правоохоронців. Це 
не лише соціальний проект, а реально пра-
цююча програма фінансування економіки, 
адже більшість квартир були закуплені на 

первинному ринку. Важливою складовою 
програми є те, що кошти на погашення від-
сотків за лізингом закладені як у бюджеті 
Нацполіції, так і у бюджеті ДСНС.

Довідка: За умовами програми МВС із за-
безпечення житлом поліцейських і рятуваль-
ників на умовах пільгового фінансового лі-
зингу розподіл платежу виглядає наступним 
чином: за рахунок держави компенсуються 
витрати для обслуговування договору-лі-
зингу (100%) та частина лізингових плате-
жів (до 40%). Сума компенсації залежить від 
стажу роботи та складу родини. Наприклад, 
якщо вислуга складає від 5 до 10 років, то 
щомісячний платіж зменшується на 10%; 
від 10 до 15 років – на 20%; від 15 років – на 
30%. Окрім цього, за наявності дітей платіж 
зменшується ще на 5% за кожну дитину.

Умови участі у програмі:
- Вислуга не менше 2-х років, окрім учас-

ників бойових дій.
- Не менше 5-ти років до виходу на пенсію.
- Не потрібно перебувати на квартирному 

обліку.
- Строк лізингу не більше 20-ти років.
- Є опція дострокового погашення.
- Найбільш сприятливі умови будуть у по-

дружжя, в якому обидва члени сім’ї мають 
право на отримання житла, їм компенсація 
подвоїться.

mvs.gov.ua

Тренінг проходив на базі Голов-
ного центру підготовки особового 
складу Державної прикордонної 
служби України ім. генерала Ігоря 
Момота. Під час навчання прикор-
донники освоїли тактико-техніч-
ні характеристики та можливості 
БпАК, здобули навички з основ пі-
лотування вдень та вночі, опанову-
вали способи та прийоми ведення 
повітряної розвідки. Також кожен 
виконував завдання з пошуку, роз-
пізнавання та супроводу об’єктів.

Нагадаємо, що «Лелеку» прикор-
донникам безкоштовно передали 
виробники комплексу. Також пред-
ставники підприємства-виробника 
провели курс занять для інструк-
торсько-викладацького та інже-
нерно-технічного складу Центру 

з підготовки застосування та екс-
плуатації безпілотних авіаційних 
систем. Персонал центру отримав 
достатній рівень знань та умінь й 
отримав допуск до самостійної екс-
плуатації та технічного обслугову-
вання БпАК.

dpsu.gov.ua

Прикордонники Подільсько-
го загону спільно з Нацполіцією 
під процесуальним керівництвом 
Котовської місцевої прокуратури 
Одеської області із залученням при-
кордонного спецпідрозділу «Дозор» 
припинили діяльність транскордон-
ної організованої злочинної групи.

Встановлено, що троє громадян 
Молдови, Туреччини та України 
займалися незаконним переправ-
ленням іноземців через україн-
сько-молдовський кордон. Вартість 
їх послуг становила від 500 до 2000 
доларів США за переправлення од-
нієї особи.

Членам злочинної групи було ого-
лошено про підозру у скоєнні кри-
мінального правопорушення за ч. 3 
ст. 332 КК України (Незаконне пе-
реправлення осіб через державний 
кордон України) та обрано відповід-
ні запобіжні заходи.

dpsu.gov.ua

Триває комплексна робота щодо по-
передження розповсюдження корона-
вірусної інфекції COVID-19 в Украї-
ні. У взаємодії із місцевими органами 
влади рятувальники проводять дезін-
фекцію на об’єктах соціальної сфери, 
здійснюють обробку ділянок автодо-
ріг, тротуарів тощо.

Так, тільки за минулу добу, 22 трав-
ня, підрозділи ДСНС 97 разів за-
лучалися до заходів із запобігання 
поширенню захворюваності на коро-
навірус COVID-19.

Зокрема, тільки на Дніпропетров-
щині було оброблено 191 об’єкт та 
249 км автодоріг.

На Рівненщині рятувальники обро-
били спеціальним розчином 7 об’єк-
тів та 397 одиниць техніки.

На Вінниччині рятувальники здійс-
нили спецобробку 48 об’єктів та 6 
одиниць техніки.

Автошляхи минулої доби обробля-
лися також у Луганській (51,5 км), 

Одеській (17 км), Чернівецькій (43 
км), Тернопільській (46 км), Львів-
ській (16 км) областях.

У Херсонській області вжито захо-
дів із запобігання поширенню захво-
рюваності на коронавірусну хворобу, 
під час яких проведено дезінфекцію 
72 об’єктів, здійснено промивку 8 км 
дорожнього полотна.

Водночас на Сумщині фахівці 
Міжрегіонального центру швидкого 
реагування обробили 83 об’єкти.

Загалом же упродовж доби було 
проведено спецобробку 535 об’єктів, 
558 одиниць техніки та 465,5 км ав-
тодоріг.

У цілому з початку виконання про-
тиепідемічних заходів силами ДСНС 
вже оброблено 44 тис. 95 об’єктів, 38 
тис. 671 одиниць техніки та 42 тис. 
633 км автодоріг.

Крім того, в обов’язковому поряд-
ку здійснюється обробка приміщень 
та пожежних депо, а також щоденно 
забезпечується температурний скри-
нінг особового складу.

Шановні громадяни! Задля вашої 
безпеки, а також з метою запобігання 
поширенню вірусних інфекцій серед 
населення Служба порятунку закли-
кає вас суворо дотримуватись каран-
тинних та противірусних заходів! 
Свідомо та відповідально дослухай-
тесь до застережень екстрених служб, 
дбайте про свою безпеку та безпеку 
оточуючих!

mvs.gov.ua

Україна ще декілька місяців буде жити в режимі 
«м’яких кроків» виходу з карантину, – Арсен Аваков

Арсен Аваков: МВС забезпечило 1476 сімей поліцейських і 
рятувальників квартирами за програмою фінансового лізингу Прикордонники вчаться повітряному 

моніторингу за допомогою «Лелеки»

На Одещині затримано організаторів переправлення через 
кордон іноземців. Їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років

З початку протиепідемічних заходів силами 
ДСНС вже оброблено 44 тис. 95 об’єктів та 42 

тис. 633 км автодоріг
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У Державній міграційній службі України

Відповідно до рішення Уряду, з 25 травня Держав-
на міграційна служба України послаблює обмеження, 
встановлені у зв’язку із запровадженням в Україні ка-
рантину.

Зокрема:
- переважна більшість територіальних підрозділів 

ДМС працюватимуть за звичайним графіком роботи 
(крім підрозділів м.Києва та Київської області, підрозі-
ділів у Волинській, Закарпатській, Рівненській та Чер-
нівецькій областях);

- знято обмеження щодо порядку надання адміністра-
тивних послуг – громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу, 
що надається ДМС (окрім зазначених областей);

- відновлюється робота сервісу «Електронна черга» 
(окрім зазначених областей).

В той же час, Міграційна служба просить під час 

відвідування підрозділів дотримуватись рекомендацій 
Міністерства охорони здоров’я України щодо змен-
шення впливу та передачі вірусної інфекції:

- користуватися захисною маскою, рукавичками та 
дезінфікуючими засобами;

- не створювати скупчення людей у підрозділі та до-
тримуватись безпечної відстані між людьми (з розра-
хунку не більше однієї людини на 10 кв. метрів);

- уникати контакту з усіма, хто має ознаки ГРВІ.
Якщо ж ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена темпе-

ратура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещо-
давно контактували з хворими на COVID-19 або пере-
бували у країнах, в яких виявлено випадки зараження 
населення коронавірусом, обов’язково залишіться вдо-
ма та подбайте про своє здоров’я!

dmsu.gov.ua

Наказом Міністерства освіти і науки України від 
14.05.2020 р. № 627 «Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєн-
ня вчених звань і присудження наукових ступенів» 
затверджено рішення Маріупольського державно-
го університету щодо присвоєння викладачу кафе-
дри права та публічного адміністрування Мики-
тенку Євгену Вікторовичу вченого звання доцента.

Начальник ГУ ДМСУ в Донецькій області Євген 
Вікторович є кандидатом юридичних наук, Заслу-
женим юристом України, автором багатьох науко-
вих публікацій, монографії. Проходив навчання в 
Міжнародній правоохоронній академії в м. Буда-
пешт (Угорщина). З ентузіазмом передає свій дос-
від та знання студентам МДУ.

Редакційна колегія газети «Міграція» та колектив ГУ ДМСУ в Донецькій області 
вітають Є.В. Микитенка з присвоєнням звання доцента 

та бажають успіхів в подальшій праці!
 

Українці можуть перевірити написання свого імені та 
прізвища в закордонному паспорті та ІD-картці. Для 
цього на веб-сайті Державного підприємства «Доку-
мент» є спеціальний розділ. Адже навіть одна невірно 
написана літера латинським шрифтом може ускладнити 
вам життя та зіпсувати довгоочікувану подорож за кор-
дон. 

Транслітерація – це система точної передачі кирилич-
них літер українського алфавіту відповідними літера-
ми або поєднанням літер латинського алфавіту. У разі 
оформлення документів для виїзду за кордон трансліте-
рація потрібна для представлення імені та прізвища за 
допомогою літер латинського алфавіту. Треба врахову-
вати, що одне і те ж слово українською або іншою мо-
вою з використанням транслітерації може бути відтво-
рено по-різному.

Чимало співвітчизників зіштовхуються з проблемою, 
коли актуальна на тепер транслітерація відрізняється від 
тієї подачі імені та прізвища, які застосовувались у попе-
редніх закордонних паспортах. 

Що ж робити, аби уникнути проблем через розбіжно-
сті у старих та нових документах? 

Чинні правила транслітерації було затверджені вісім 
років тому. Тож, ясна річ, чимало закордонних паспор-
тів з діючими візами, дипломи, водійські посвідчення 
та інші документи були видані за іншою системою на-
писання імені та прізвища латинкою. За необхідності 

написання персональних даних латинськими літерами 
відповідно до написання у раніше виданих на ім’я осо-
би документах подається письмова заява та документ, 
що підтверджує зазначений факт. За словами фахівців, 
на письмове прохання особи можна залишити саме таку 
транслітерацію, яка використовувалась у її попередньо-
му закордонному паспорті. Також транслітерацію мож-
на змінити на основі ID-картки.

 Підставами для зміни транслітерації є:
- закордоні паспорти особи, якщо вони у неї колись 

були;
- документи, видані компетентними органами інозем-

них держав та завірені нотаріально з перекладом на 
українську мову, якщо інше не передбачено міжнарод-
ними договорами України.

Транслітерацію прізвища дитини в закордонному 
паспорті можна змінювати на основі  закордонного 
паспорта матері або батька.

Як свідчить практика, проблема транслітерації прізвищ 
чоловіка та дружини виникає під час реєстрації шлюбу 
з іноземцем. Спеціалісти роз’яснюють, як уникнути 
складнощів у написанні латиницею документів у таких 
випадках. 

Транслітерацію прізвища чоловіка або дружини  мож-
на змінювати по їхнім закордонним паспортам, тільки 
потрібно додати свідоцтво про шлюб, яке нотаріально 
завірене і проапостилізовано, якщо воно видано компе-
тентними органами іноземних держав.

Під час замовлення закордонного паспорта фахівці ра-
дять перевіряти правильність транслітерації прізвища та 
ім’я, яке буде вказано у заповненій анкеті-заяві. Також 
під час оформлення біометрики дитині потрібно пере-
вірити написання її даних латиницею, щоб не виникло 

розбіжностей з написанням у документах батьків.
Після того, як в Україні з’явились паспорти громадян 

з безконтактним електронним носієм, до таких доку-
ментів вноситься транслітерація імені та прізвища. 
Єдині правила транслітерації затверджені Постановою 
Кабінету Міністрів України у 2010 році. Ця Постанова 
запровадила ряд змін до правопису латиницею україн-
ських фонетичних конструкцій, в результаті чого велика 
кількість людей опинилася у «неоднозначній ситуації», 
оскільки такі зміни викликали плутанину у прізвищах. 
Наприклад, у родичів у документах, отриманих в різ-
ний термін, незважаючи на те, що українське прізвище 
– одне, транслітерація – різна. Щоб зберегти трансліте-
рацію згідно з раніше виданими документами  фахівці 
радять наступне.

Якщо вас не задовольняє написання вашого прізвища 
та імені, то потрібно взяти з собою додаткові докумен-
ти, видані компетентними органами, що засвідчують 
громадянство та вашу особу: дипломатичний паспорт 
громадянина Україні; паспорт громадянина для виїзду 
за кордон; посвідчення моряка; посвідчення екіпажу; 
свідоцтво про шлюб, видане за кордоном; свідоцтво про 
народження, видане за кордоном. Особа пред’являє ці 
документи, на підставі яких інспектором буде змінено 
транслітерацію, клієнт пише заяву від свого іменні, пра-
цівник цю заяву сканує і вносить зміни до транслітера-
ції. 

Якщо ви невдовзі плануєте оформити собі закордон-
ний паспорт або ІD-картку й ще не знаєте, як ваші дані 
там будуть записані латиницею – зайдіть на веб-сайт 
Державного підприємства «Документ» або міграційної 
служби. Там представлена уся необхідна інформація.

Ганна Храпата,
кореспондент газети

З 25 травня Міграційна служба послаблює карантинні обмеження

Транслітерація без помилок

Викладачу МДУ присвоєно вчене звання доцента  ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ТА РЕДАКЦІЯ 

ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ»

   ВІТАЮТЬ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 
                   

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

Начальника Управління 
фінансового забезпечення та 

бухгалтерської служби ДМСУ
Вікторію Василівну

Стус

Начальника УДМС України
у Вінницькій області

Бориса Олександрвича
Наливайка

Начальника УДМС України
у Волинській області

Івана Євгеновича
Войцешука
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Міграційна служба Закарпаття у 
квітні оформила по три сотні ID-кар-
ток та закордонних паспортів і ви-
дала майже три з половиною тисячі 
готових біометричних документів. 
Це в тисячі разів менше, ніж у попе-
редні місяці. Закарпатці у переважній 
більшості дослухалися до порад без 
нагальної потреби не звертатися для 
отримання адміністративних послуг.

Нагадуємо, на період карантину гра-
фік обслуговування громадян наступ-
ний:

• Головне управління ДМС в Закар-
патській області – з понеділка по п’ят-
ницю з 9-ї до 15-ї години;

• районні та міські підрозділи – з ві-
вторка по п’ятницю з 9-ї до 15-ї годи-
ни (обідня перерва з 12-ї до 13-ї години), 

у суботу з 9-ї до 13-ї години.
Надання адмінпослуг здійснюється 

за напрямками:
• ID-картка – у разі втрати чи крадіж-

ки паспорта громадянина України;
• закордонний паспорт – у разі необ-

хідності виїзду за кордон;
• вклейка фото у громадянський 

паспорт-книжечку по досягненню 25- 
чи 45-річного віку;

• посвідка на тимчасове чи постійне 
проживання – у разі необхідності от-
римання адміністративних та інших 
послуг в установах України.

Відвідувачі мають бути виключно 
у масках і по можливості у гумових 
рукавичках, дотримуючись усіх сані-
тарних норм.

Отримати консультацію можна за 
номером:

• (0312) 64-05-65 – «гаряча лінія» ГУ 
ДМС в області;

• (0312) 64-10-11 – з питань перебу-
вання іноземців на території України.

З усіх інших питань міграційна 
служба області буде приймати грома-
дян після закінчення карантину. Бере-
жіть себе та тих, хто працює для вас!

Головне управління ДМС
 у Закарпатській області

Щоб не втрачати часу, на який було 
запроваджено карантин, спеціалісти  
УДМС України в Чернігівській облас-
ті та підпорядкованих територіальних 
підрозділів займалися саморозвитком та 
самоосвітою в умовах дистанційної ро-
боти.

З метою підвищення своїх профе-
сійних навичок та знань міграційники 
Чернігівщини навчалися за допомогою 

онлайн-курсів Національної онлайн-плат-
форми «Дія», платформи масових від-
критих онлайн-курсів Prometheus, студії 
онлайн-освіти EdERA, а також вивчали 
теми онлайн-проекту Відкритого Уні-
верситету Майдану (ВУМ). Самоосвіта 
проходила за різними напрямками та з 
різних тем. Це і цифрова грамотність 
державних службовців, креативне мис-
лення, курси української мови, менедж-
мент, курси щодо поглиблення знань ан-
тикорупційного законодавства, зокрема 
конфлікт інтересів, боротьба з корупцією 
і т. п.

За результатами успішного завершення 
онлайн-курсів спеціалісти одержували 
відповідні сертифікати. Так, протягом 
карантину персонал області отримав 
більше двохсот сертифікатів.

Управління ДМС
 у Чернігівській області

Режим карантину вплинув на показни-
ки УДМС у Чернівецькій області щодо 
паспортної роботи, адже у квітні буко-
винські міграційники працювали зде-
більшого на видачу раніше оформлених 
документів.

Так, протягом минулого місяця в 
Управлінні ДМС у Чернівецькій облас-
ті оформлено 245 паспортів громадяни-
на України у вигляді ID-картки, видано 
– 644. Також за квітень оформлено 92 
паспорта громадянина України для виїз-
ду за кордон та видано - 883.

Ми вдячні буковинцям, які дослуха-
лись до наших закликів та утрималися 
на період дії карантину від відвідування 
підрозділів міграційної служби Черні-
вецької області без нагальної потреби. 
Нагадуємо, що підрозділи УДМС на цей 
період надають адміністративну послугу 
з оформлення та видачі паспорта грома-
дянина України для виїзду за кордон у 
виключних випадках – у зв’язку з нагаль-
ною потребою в лікуванні, супроводом 
тяжкохворого чи смертю родича, який 
проживав за кордоном.

Про оновлення окремого режиму при-
йому громадян у зв’язку з продовженням 
дії карантину на території Чернівецької 
області слідкуйте на сторінках УДМС у 
Чернівецькій області на веб-сайті ДМС 
України – https://dmsu.gov.ua/chernivtsi/
news.html та на сторінці у мережі 
Facebook – https://www.facebook.com/
udmscv.

Управління ДМС
у Чернівецькій області

Сектор управління персоналом навіть 
під час карантину тримає руку на пуль-
сі життя колективу і відчуває найменші 
коливання в психологічному кліматі. 
Тому його працівники одразу помітили, 
як на усіх вплинули зміни режиму робо-
ти, виконання обов’язків дистанційно, 
обмеження соціальних контактів. Аби 

попередити негативні явища, пов’язані 
із цим, було проведено онлайн-навчання 
«Як уникнути професійного вигорання, 
працюючи на відстані?».

Внутрішній тренер Галина Плакущен-
ко допомогла розібратися із поняттям 
«професійне вигорання» і наголосила, 
що воно може виникнути у будь-кого, 
тому  важливо навчитись вчасно виявля-
ти його симптоми.

Під час заняття учасники опанували 
методику експрес-діагностики наявно-
сті симптомів професійного вигорання, 
і змогли одразу самостійно оцінити свій 
внутрішній стан.

Галина Плакущенко також навчила ко-
лег, як зменшити ризики професійного 
вигорання і подолати його симптоми.

Управління ДМС 
у Тернопільській області

Відповідно Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання ви-
никненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» Кабінетом Міні-
стрів України з 12 березня на території 
держави було запроваджено карантин. У 
зв’язку з цим на позачерговому засідан-
ні Державної комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Державною міграційною служ-
бою України прийнято рішення щодо 
обслуговування суб’єктів звернення на 
період карантину лише у виключних ви-
падках, а саме: 

• оформлення паспорта громадянина 
України у формі картки (ID-картки) за-
мість втраченого або викраденого (у тому 
числі оформлення ID-картки замість 
втраченого або викраденого паспорта 
громадянина України у формі книжеч-
ки);

• оформлення паспорта громадянина 
України у формі картки (ID-картки) у 
разі невідкладної необхідності для от-
римання публічних, адміністративних та 
фінансових послуг;

• вклеювання фотокарток до паспорта 
громадянина України у формі книжеч-
ки по досягненню особою відповідного 
віку;

• оформлення паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон у зв’язку з 
необхідністю термінового виїзду за кор-
дон, пов’язаною з нагальною потребою 
в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом 
особи, яка супроводжує тяжкохворого, 
чи смертю родича, який проживає за 
кордоном;

• посвідок на тимчасове і постійне про-
живання для іноземців та осіб без грома-
дянства, у разі невідкладної необхідності 
для отримання публічних, адміністра-
тивних та фінансових послуг.

З початку дії карантину на Житомир-
щині оформлено 961 паспорт громадя-
нина України для виїзду за кордон саме 
у таких випадках та 1600 паспортів у ви-
гляді ID-картки.

А загалом з початку року в області 
оформлено майже 15 тисяч закордонних 
паспортів та понад 11 тисяч паспортів у 
вигляді ID-картки.

Управління ДМС 
у Житомирській області

Залишаючись вдома на самоізоляції 
в умовах карантину ми стикаємося з 
особистими проблемами. 

Ситуації, в яких опинилися багато 
мешканців з тимчасово окупованих 
територій Луганської області непооди-
нокі і об’єднують небайдужих україн-
ців в соціальних мережах для надання 
допомоги тим, хто по різним причи-
нам не можуть потрапити додому та не 
мають коштів на оренду тимчасового 
житла і харчування.

До початку карантину пане Олек-
сандр, який постійно проживає на 
тимчасово окупованій території Лу-
ганської області звертався до територі-
ального підрозділу Міграційної служ-
би Луганської області для оформлення 
паспорта громадянина України у фор-
мі ID-картки своєму неповнолітньому 
сину. Під час звернення до територіального 

підрозділу виявилось, що паспорт у фор-
мі книжечки самого пана Олександра 
знаходився в неналежному вигляді та 
підлягав обміну. За словами чоловіка, 
він не встиг оформити документ своє-
му сину у зв’язку з початком каранти-
ну.

За рекомендацією керівництва Мі-
граційної служби Луганської області 
відповідно до встановленихпостано-
вою Кабінету Міністрів України  ви-
мог, якими обмежено обслуговування 
суб’єктів звернення на період дії ка-
рантину, окрім встановлених випадків,  
співробітниками безоплатної правової 
допомоги були складені звернення до 
органів соціального захисту населен-
ня, які пан Олександр подав самостій-
но.

Маючи законні півстави для оформ-
лення паспорта громадянина України у 
формі картки по досягненню 14-річно-
го віку своєму сину, підтверджені офі-
ційними документами, 6 травня 2020 
року паном Олександром були подані 
документи до територіального підроз-
ділу Міграційної служби Луганської 
області. Маючи встановлену довідку 
для перетини лінії розмежування роди-
на зможе потрапити додому де чекати-
ме закінчення карантину. В свою чергу 
Міграційна служба Луганської області 
робить все можливе для допомоги вну-
трішньо переміщеним особам в період 
вірусної загрози.

Управління ДМС 
у Луганській області

Луганські міграційники працюють відповідно до 
обмежень, встановлених на час карантину

Як працювали міграційники Закарпаття у квітні?

Самоосвіта є одним із ефективних напрямків розвитку 
професіоналізму державного службовця

Тернопільські міграційники вчилися виявляти і долати симптоми 
професійного вигорання

З початку дії карантину на Житомирщині оформлено майже 
тисячу закордонних паспортів У квітні значно скоротилася кількість оформлених 

буковинцями паспортів
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У територіальних міграційних службах України

6 травня речниця міграційної служби 
Рівненщини Валентина Іванюк взяла 
участь у прямому ефірі програми «Тема 
дня» на регіональній телерадіокомпанії 
України «UA:Суспільне Рівне».

Жваве дистанційне обговорення, ра-
зом зі спікерами від  патрульної полі-
ції, ЦНАПу та АТ КБ «ПриватБанк», 

стосувалося використання цифрових 
ID-паспорта та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон у мобільно-
му додатку «Дія».

Понад третина жителів Рівненської 
області оформила біометричні докумен-
ти. Відтак кожен з них, завантаживши 
документи у смартфон, зможе відчути 
переваги користування електронною 
ID-карткою чи закордонним паспортом 
– офіційними аналогами паперових до-
кументів.

Ознайомитися з усіма можливостями 
та випадками застосування е-докумен-
тів, висвітлених у прямому ефірі, можна 
за посиланням – https://rv.suspilne.media/
episode/31139.

Управління ДМС 
у Рівненській області

Чергове важливе нововведення у 
діяльності ДМС – відтепер підлітки 
віком від 14 до 18 років мають мож-
ливість під час оформлення першої 
ID-картки одночасно зареєструвати-
ся у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків з подаль-
шим відображенням інформації про 
реєстраційний номер платника по-
датку у паспорті громадянина Укра-
їни.

Оскільки згідно із чинним зако-
нодавством замовити оформлення 
паспорта у вигляді ID-картки крім 

підрозділів Міграційної служби 
можна ще і у центрах надання ад-
міністративних послуг (ЦНАП), фа-
хівці Центрального міжрегіональ-
ного управління ДМС у м. Києві та 
Київській області провели навчаль-
ний семінар з працівниками ЦНА-
Пу м. Києва, під час якого пояснили 
процедуру надання нової послуги і 
обговорили умови співпраці між ві-
домствами. 

Центральне міжрегіональне 
управління ДМС у м. Києві 

та Київській області

Впродовж квітня цього року міграцій-
на служба Львівської області оформила 
757 документів для громадян України у 
вигляді ID-картки та 413 паспортів для 
виїзду за кордон.

Упродовж місяця видано:
• 834 – паспорти громадянина України 

у вигляді ID-картки;
• 2 931 – паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон.
Головне управління ДМС 

у Львівській області

Четверо громадян України із числа тих, 
хто був звільнений з полону 16 квітня 
поточного року, які втратили свої доку-
менти, завдяки кропіткій та злагодженій 
роботі співробітників Головного управ-
ління ДМС України в Донецькій області 
отримали паспорти громадянина Украї-
ни.  

Під час їх знаходження та реабілітації 
у лікарні м. Миколаївки співробітника-
ми департаменту соціального захисту 
Донецької облдержадміністрації та фа-
хівцями Донецького обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді  проведено анкетування та визна-
чено потреби громадян – у відновленні 
документів, отриманні житла тощо. При 
цьому співробітники міграційної служ-
би Донеччини долучились до роботи 
стосовно виявлення відсутності й понов-
лення втрачених паспортів громадяни-
на України, провели роз’яснювальну та 
консультативну роботу стосовно подачі 
заяв для відновлення паспорта громадя-
нина України, його виготовлення та ви-
дачі за місцем проживання. 

Слід зазначити, що активну участь в 
оформленні документів взяли співро-
бітники Слов’янського міського відділу, 
які не на словах знають, що таке війна. 
Оскільки у 2014 році конфлікт торкнув-
ся і зазначеного територіального під-
розділу міграційної служби Донеччини, 
який за увесь період бойових дій не на 

день не припиняв свою роботу та вико-
нував функції щодо надання населенню 
міста адміністративних послуг у сфері 
міграції. З перших днів протистояння у 
м. Слов’янську, незважаючи на постійні 
мінометні  обстріли, погрози, шантаж з 
боку невідомих осіб та напади на при-
міщення, працівники міграційної служ-
би міста добросовісно виконували свої 
обов’язки. Завдяки сумлінному ставлен-
ню до роботи працівників служби було 
збережено картотечний фонд реєстра-
ційних карток форми А, Б, картотечний 
облік заяв на видачу паспорта форми 1, 
архів, бланки паспортів громадянина 
України та інші матеріальні цінності. 
Під час збройних зіткнень зазнала тяж-
кого поранення провідний спеціаліст 
Слов’янського МВ Маргарита Манько.

Саме співробітники міграційної служ-
би м. Слов’янська, як ніхто, розуміють 
важливість для кожного громадянина 
України мати основний документ – 
паспорт, який є гарантом можливості 
отримання соціальних, публічних та фі-
нансових послуг. За максимально стис-
лий термін фахівцями підрозділу було 
проведено ідентифікації осіб та здійсне-
но оформлення біометричних паспортів. 

Незважаючи на всі наявні негаразди та 
складні обставини, колектив міграційної 
служби Донеччини професійно виконує 
завдання, які перед ним ставить держава. 
Завдяки кропіткій роботі висококваліфі-
кованого колективу населення області в 
непростих умовах отримує адміністра-
тивні послуги в сфері міграції. Колек-
тив  і керівництво ГУ ДМС України в 
Донецькій області і надалі докладатиме 
зусиль щодо якісного та своєчасного на-
дання адміністративних послуг, забезпе-
чення уваги й толерантності до всіх, хто 
звернувся до територіальних і структур-
них підрозділів міграційної служби.

ГУ ДМС України 
в Донецькій області

Під час дії карантинних заходів багато 
полтавчан переймаються питанням, чи 
не оштрафують за невклеєну фотокартку 
у паспорт по досягненню відповідного 
віку та за невчасну заміну паспорта?

Міграційна служба Полтавщини інфор-
мує, що під час карантину жодні штрафи 
не застосовуватимуться у зв’язку з не-
своєчасним зверненням для оформлення 
ID-картки чи несвоєчасним вклеюван-
ням фотокарток до паспорта громадяни-
на України у формі книжечки по досяг-
ненню особою відповідного віку.

Слід зазначити, що термін подачі доку-
ментів обраховується до дня установлен-
ня карантину та продовжується від дня 
припинення карантину. Отже якщо особі 
виповнилося 25 чи 45 років у період дії 
карантину, то вона матиме змогу вклеїти 
фото у паспорт протягом 30 календарних 
днів від дати припинення карантинних 

заходів.
Якщо ж місячний термін для вклеюван-

ня фотокартки не сплив до дня введення 
карантину, то цей термін буде продовже-
но з дня припинення карантину.    

Зазначаємо, що на видачу готових до-
кументів зараз працюють абсолютно всі 
територіальні підрозділи УДМС Украї-
ни в Полтавській області, проте під час 
карантинних заходів – за визначеним 
графіком, ознайомитися з яким мож-
на у Facebook за посиланням – https://
www.facebook.com/udmspl/ або на сайті 
ДМС України – https://dmsu.gov.ua/news/
region/7220.html.

Вкотре нагадуємо: звертатися до під-
розділів міграційної служби для отри-
мання готового документу під час ка-
рантину не обов’язково, адже паспортні 
документи зберігаються у підрозділах 
протягом року.

Тож без нагальної потреби звертатися 
до підрозділів міграційної служби Пол-
тавщини у період карантину не рекомен-
дуємо.

Усі необхідні консультації можна отри-
мати дистанційно, не ризикуючи влас-
ним здоров’ям.

Номери телефонів для консультацій 
можна переглянути за посиланням – 
https://dmsu.gov.ua/news/region/7220.
html, а також у Facebook за посиланням 
– https://www.facebook.com/udmspl.

Управління ДМС 
у Полтавській області

Наразі усі підрозділи міграційної 
служби Запоріжчини здійснюють ви-
дачу виготовлених документів, що 
підтверджують громадянство, посвід-
чують особу чи її спеціальний статус, 
сформованих довідок та витягів у зви-
чайному режимі, але з врахуванням 
встановленого графіку обслуговуван-
ня громадян  https://www.facebook.
com/udmszp/photos/a.34462176587478
2/1175400966130187/?type=3&theater

При цьому наголошуємо, що зверта-
тися для отримання готового докумен-
ту під час карантину не обов’язково, 

адже паспортні документи зберігають-
ся в міграційній службі протягом року.

Готову посвідку на постійне/тим-
часове проживання також можна от-
римати після завершення карантину. 
Протягом 30 днів після скасування 
карантинних заходів іноземці та особи 
без громадянства,  які станом на поча-
ток карантину перебували в Україні на 
законних підставах,  зможуть врегу-
лювати питання свого перебування в 
країні.

Управління ДМС
 у Запорізькій області

Управлінням Державної міграційної 
служби України в Херсонській облас-
ті у період дії карантину з 25 травня 
здійснюватиметься прийом громадян, у 
тому числі особистий прийом громадян, 
у звичайному режимі, але з урахуван-
ням вимог щодо протидії поширенню 
COVID-19, а саме:

санітарна обробка приміщень та їх про-
вітрювання;

дотримання дистанції між відвідувача-
ми – не більше однієї особи на 10 м кв.;

наявність засобів індивідуального захи-
сту (медична маска, стерильні або несте-
рильні рукавички, дезінфікуючі засоби).

УДМС України в Херсонській області 
просить під час відвідування підрозді-
лів дотримуватись рекомендацій Мініс-
терства охорони здоров’я України, а за 
наявності симптомів ГРВІ – обов’язково 
залишіться вдома та подбайте про своє 
здоров’я та оточуючих.

Управління ДМС 
у Херсонській області

Міграційна служба Херсонщини послаблює карантинні обмеження
Чи можна під час карантину отримати готовий документ

Міграційна служба Полтавщини інформує: за невклеєну вчасно фотокартку у 
паспорт під час карантину не штрафуватимуть

Удосконалюємо співпрацю із ЦНАПом у сфері надання 
нової послуги ID-14

На регіональному телебаченні «UA:Рівне» у прямому 
ефірі обговорили впровадження е-паспортів

Статистичні дані про кількість біометричних документів, 
оформлених міграційною службою Львівщини за квітень 2020 року

Четверо українців із числа тих, хто був звільнений з 
полону 16 квітня, отримали паспорти громадянина України
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Міграційна служба області продов-
жує свою щоденну роботу, додержу-
ючись умов  проведення карантин-
них заходів.

Таких вимог дотримуються також 
іноземні громадяни, які звертають-
ся до відділу у справах іноземців та 

осіб без громадянства Управління 
для отримання виготовлених  біоме-
тричних документів.

Сучасні посвідки на тимчасове 
проживання в Україні отримали троє 
юних іноземців, які є вихідцями з 
південноафриканських країн та ста-
ли  студентами Хмельницького наці-
онального університету.

Звертаємо увагу, що ознайомитись 
із  процедурою оформлення біоме-
тричних документів іноземні грома-
дяни можуть на веб-сайті ДМС Укра-
їни за посиланням:  https://dmsu.gov.
ua, а перевірити їх стан оформлення 
можна за допомогою електронних 
сервісів «Перевірка стану оформ-
лення документів» та #ДМС_БОТ у 
месенджерах Viber та Telegram. Сер-
віси є зручними, безоплатними та  
доступними у будь-який час.

Управління ДМС 
у Хмельницькій області

Особливі умови праці під час каран-
тину спонукають до пошуку нових 
форм проведення внутрішніх нав-
чань. Аби ознайомити колег із Поряд-
ком розроблення посадових інструк-
цій держслужбовців категорій «Б» та 
«В», затвердженим наказом НАДС 
від 11.09.2019 р. № 172-19, внутріш-
ній тренер Управління Галина Плаку-
щенко зорганізувала вебінар. Відтак 
39 працівників обласного апарату та 
територіальних підрозділів навчалися 
безпечно і ефективно, не покидаючи  

своїх робочих місць.
Тренер  ознайомила учасників із 

поняттям «посадова інструкція», її 
структурою, етапами та вимогами до 
її розробки, а також порядком підпи-
сання і зберігання цього документа.

Завдяки сучасним технологіям учас-
ники також мали змогу задати запи-
тання та одразу отримати відповіді.

«В обов’язках державного службов-
ця є норма, відповідно до якої він має 
забезпечувати в межах наданих по-
вноважень ефективне виконання за-
вдань і функцій державних органів, а 
також сумлінно і професійно викону-
вати свої посадові обов’язки. Але для 
виконання цих обов’язків держслуж-
бовець має право на їх чітке визначен-
ня. Тож будьмо кожен на своїй посаді 
ефективними і результативними пра-
цівниками!», – резюмувала Галина 
Плакущенко.

Управління ДМС 
у Тернопільській області

Починаючи з 28 трав-
ня, у територіальних 
підрозділах Управління 
ДМС України в Черкась-
кій області буде доступ-
на послуга 2 в 1: перше 
оформлення паспорта та 
номера платника подат-
ків – «ID-14». Скориста-
тися новою послугою 
матимуть змогу особи 
віком від 14 до 18 років, 
які мають зареєстрова-
не місце проживання та 
які не зареєстровані у 
Державному реєстрі фі-
зичних осіб – платників 
податків.

Під час відвідування 
підрозділу міграційної 
служби необхідно по-
відомити працівнику 
установи про бажан-
ня оформити паспорт 
громадянина України 
вперше та одночасно 
провести реєстрацію в 
Державному реєстрі фі-
зичних осіб – платників 
податків із подальшим 
відображенням інфор-
мації про реєстраційний 
номер облікової карт-
ки платника податків 
(РНОКПП) у паспорті.

Для працівників ЦНА-
Пу м. Черкаси та Біло-
зірської ОТГ, які нада-
ють паспортні послуги, 

начальник відділу з пи-
тань громадянства, 
паспортизації, реєстра-
ції та еміграції Світла-
на Тихенко та завідувач 
сектору оформлення до-
кументів № 1 Ірина Ку-
рочка Управління ДМС 
України в Черкаській 
області провели семі-
нар-навчання щодо ал-
горитму надання нової 
послуги «ID-14». Із пра-
цівниками ЦНАПу м. 
Умань провели заняття 
начальник та заступ-
ник начальника відділу 
Уманського РВ Управ-
ління ДМС України в 
Черкаській області Єв-
ген Приходько та Ми-
хайло Вербенко.

Міграційники зазначи-
ли, що документи для 
оформлення паспорта 
вперше та одночасної 
реєстрації в Держав-
ному реєстрі фізичних 
осіб – платників подат-
ків подаються особисто 
особою або її законним 
представником/упов-
новаженою особою, а 
оформлення паспорта 
з одночасним отриман-
ням РНОКПП можливо 
здійснити тільки особі, 
яка має зареєстроване 
місце проживання.

Також вони наголоси-
ли, що у разі якщо за 
даними Державної по-
даткової служби Украї-
ни (ДПС) буде встанов-
лено, що особа раніше 
вже була зареєстрована 
в Державному реєстрі 
фізичних осіб – платни-
ків податків та дані про 
особу, які надійшли від 
міграційної служби для 
проведення реєстрації, 
відрізняються від даних 
про особу, наявних в 
Державному реєстрі фі-
зичних осіб – платників 
податків, ДПС направ-
ляє у відповідь повідом-
лення про необхідність 
звернення до контролю-
ючого органу для реє-
страції платником  по-
датків або внесення змін 
до Державного реєстру 
фізичних осіб – платни-
ків податків. У такому 
випадку паспорт оформ-
люється без внесення 
даних про РНОКПП. А 
під час видачі паспорта, 
до якого не внесено дані 
про РНОКПП (у разі 
відмови ДПС), заявнику 
в обов’язковому порядку 
надається повідомлення 
ДПС про необхідність 
звернення до контролю-
ючого органу.

Нагадаємо, що в Чер-
каській області офор-
мити біометричні до-
кументи можна у 22 
територіальних підроз-
ділах Управління ДМС 
України в Черкаській 
області (https://dmsu.gov.
ua/cherkasy/pidrozdily.
html), Центрі обслу-
говування громадян 
«Паспортний сервіс» у 
м. Черкаси, ЦНАПах Бі-
лозірської ОТГ, м. Умань 
та м. Черкаси.

Управління ДМС 
в Черкаській області

У Харкові відбулись навчання з працівниками територіальних 
підрозділів ГУ ДМС України в Харківській області дистанційно  в

онлайн-режимі
Навчання для державних службовців

Взаємоповага та дотримання правил безпеки в 
умовах карантину – запорука ефективної роботи

Міграційники провели для працівників ЦНАПу семінар-
навчання щодо надання нової послуги ‒ ID-14 

Від початку року міграційники Волині виявили 22 неврегульованих мігрантів 

В Головному управлінні 
ДМС України в Харків-
ській області систематич-
но проходили навчання 
працівників по різним на-
прямкам діяльності служ-
би, але карантинні заходи, 
яких дотримується вся 
наша країна, внесла свої 
корективи. Через те, що 
наразі скупчення людей 
в обмеженому просторі 
обмежено, керівництво 

міграційної служби Хар-
ківщини вирішило ско-
ристатись особливими 
умовами діяльності під 
час карантину, які дали 
можливість використання 
нових форм проведення 
внутрішніх навчань.

Завдяки сучасним тех-
нологіям, 22 травня 2020 
року у Головному управ-
лінні міграційної служби 
Харківщини відбулись 

навчання з працівниками 
територіальних підрозділів 
ГУДМС України в Харків-
ській області дистанційно 
- в режимі «онлайн». Тема 
- організація роботи тери-
торіальних підрозділів при 
наданні адміністратив-
них послуг з оформлен-
ня паспорта громадянина 
України та паспорта гро-
мадянина України для ви-
їзду за кордон.

На дистанційному нав-
чанні були присутні керів-
ники всіх районних відді-
лів та секторів Головного 
управління ДМС України 
в Харківській області ра-
зом зі своїми підлеглими, 
які отримали змогу брати 
участь у заході безпечно і 
ефективно, з дотриманням 
всіх вимог карантину, не 
покидаючи своїх робочих 
місць.

ГУ ДМС 
в Харківській області

У період з 6 по 12 травня 2020 року 
в Одеському регіональному інституті 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України, відбувся се-
мінар на тему «Запобігання корупції 
в органах публічної влади» в дистан-
ційному режимі, організований для 

державних службовців ГУ ДМС в 
Одеській області. Онлайн-лекції про-
водили найкращі науковці інституту.

20 травня 2020 року в інституті від-
булась завершальна онлайн-зустріч, 
яку для державних службовців ГУ 
ДМС в Одеській області провели за-
відувач сектору організації семінарів 
за державним замовленням ОРІДУ 
НАДУ Наталія Володимирівна При-
валова, головний спеціаліст сектору 
професійного розвитку та оцінюван-
ня персоналу відділу управління пер-
соналом ГУ ДМС в Одеській області 
Марія Ющук.

По завершенні онлайн-лекції слуха-
чі семінару отримали сертифікати із 
нарахування кредитів ЄКТС та подя-
кували організаторам та викладачам 
за цікавий та корисний досвід, отри-
маний в процесі навчання.

ГУ ДМС 
в Одеській області

Під час карантину навчаємось дистанційно

За період 2020 року працівниками Управління ДМС в області виявлено 22 по-
рушника міграційного законодавства, стосовно 20 іноземців прийнято рішення 
про примусове повернення до країн походження.

Серед них: 5  громадян Вірменії, 8 – Російської Федерації , 4 – Грузії, один – Ту-
нісу, а також громадяни Молдови, Польщі та Туреччини.

Територіальними підрозділами міграційної служби складено 36 протоколів про 
адміністративні правопорушення міграційного законодавства, передбаченого 
статтями 203-206 КУпАП на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Підготовлено 
та подано до Луцького міськрайонного суду два адміністративні позови щодо при-
мусового видворення. Дані позови задоволені судом. Також прийнято два рішення 
про заборону в’їзду в Україну порушникам з Тунісу та Грузії.

Управління ДМС 
у Волинській області
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У територіальних міграційних службах України

Запорізька область відома світові як 
колиска українського козацтва. Славна 
запорізька земля поєднала унікальну при-
роду, пам’ятки історії, головною прина-
дою яких є острів Хортиця, та справжню 
міць козацького краю – потужні комп-
лекси чорної та кольорової металургії, 
машинобудування (у тому числі електро-
технічне, авіаційне, автомобілебудуван-
ня), енергетики (найбільша в Європі За-
порізька АЕС), хімічної та нафтохімічної, 

харчової і легкої промисловості, сільсько-
го господарства. Лише одна Дніпровська 
гідроелектростанція забезпечує електро-
енергією увесь Донецько-Криворізький 
промисловий район. При цьому область 
має сприятливий клімат, чудові прибе-

режні пейзажі Дніпра та тепле Азовське 
море, берегова лінія якого в межах облас-
ті складає понад 300 км. 

Міграційними процесами цього уні-
кального регіону, з населенням біля од-
ного мільйона семисот тисяч осіб, вже ві-
сім років успішно опікується Управління 
Державної міграційної служби України 
в Запорізькій області. До складу УДМС 
входять 28 територіальних підрозділів, 
розташованих для зручності громадян по 
всій території області, які успішно реалі-
зують політику держави у сфері міграції 
та мають стабільно гарні показники робо-
ти за усіма напрямками.

У нинішньому році увесь світ стикнувся 
з неочікуваним випробуванням – панде-
мією коронавірусної інфекції COVID-19, 
перший випадок якої в Україні було зафік-
совано 3 березня, а вже з 11-го, з метою 
запобігання поширенню захворювання, 

по всій території країни були запроваджені 
обмежувальні заходи, які торкнулися усіх 
сфер життя, в тому числі і функціонуван-
ня державних органів. 

Не дивлячись на складний період, мі-
граційна служба Запоріжчини продов-
жила свою щоденну роботу, оперативно 
реагуючи на нові обставини, пов’язані з 
введенням в Україні карантинних заходів. 

Так, на початку карантину, у зв’язку 
із поверненням до України наших спів-
громадян через Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя, який  на сході країни має 
найбільше навантаження за кількістю 
міжнародних рейсів, УДМС була прове-
дена масштабна робота: зважаючи на те, 
що серед громадян, які прибули до Запо-
ріжжя, у п’ятьох було виявлено коронаві-
русну інфекцію, працівники управління 
для передачі Міністерству охорони здо-
ров’я встановили контактні дані більше 
тисячі осіб, жителів Запорізької, Херсон-
ської, Харківської та Донецької областей, 
які перебували в контакті з особами, хво-
рими на COVID-19.

Робота міграційників відіграла велике 
значення у попереджені подальшого роз-
повсюдження хвороби.

Адміністративні послуги в умовах 
пандемії

Одним з обов’язків, покладених на 
міграційну службу державою є якісне 
надання адміністративних послуг гро-
мадянам. Не став виключенням і період 
карантинних заходів. При цьому безпе-
ка і здоров’я громадян та співробітників 
служби залишаються незмінним та без-
умовним пріоритетом. З метою мінімі-
зації контактів на піку розповсюдження 
пандемії в Управлінні було обладнано 
консультаційний пост, де у максимально 
безпечних умовах, дотримуючись реко-
мендованої відстані та використовуючи 
засоби індивідуального захисту, чергу-
вали працівники служби і надавали усю 
необхідну інформацію громадянам, які 
зверталися до підрозділу.

Під час особистого прийому спеціалісти 

неухильно дотримуються усіх рекоменда-
ції МОЗ: використовують захисні маски, 
рукавички, робочі поверхні та електронні 
прилади для верифікації особи регулярно 
обробляють дезінфікуючими засобами.

Варто відмітити, що запоріжани від-
повідально поставилися до вимушених 
обмежень, про що свідчить значне змен-
шення числа бажаючих оформити собі 
документи в цей період. Так, за два міся-
ці карантину підрозділами служби було 
оформлено 3230 паспортів для виїзду за 
кордон та 2767 ID-карток.

Для порівняння, минулого року за ана-
логічний період закордонні паспорти 
оформили собі 24 389 громадян, внутріш-
ні – 10 448.

Відбулися зміни і у роботі з іноземни-
ми громадянами. Згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України  №259 від 
18.03.2020 р. «Деякі питання реалізації 
актів законодавства у сфері міграції на 
період установлення на всій території 
України карантину»  іноземцям та особам 
без громадянства, які не змогли виїхати за 
межі України, або в установленому по-
рядку звернутися до міграційної служби 
із заявою про продовження строку пере-
бування на території України або щодо 
оформлення/продовження посвідки на 
постійне/тимчасове проживання, у зв’яз-
ку із введенням карантину, отримали 

можливість у строк до 30 днів з дня від-
міни карантину звернутися в установле-
ному порядку до ДМС для продовження 
строку перебування на території України 
або оформлення (у тому числі обміну) 
посвідки на постійне або тимчасове про-
живання. 

Внутрішні удосконалення та бороть-
ба з нелегальною міграцією

Використати час карантину з користю 
та приділити увагу внутрішнім удоскона-
ленням було ще одним рішенням УДМС 
цього періоду. 

 Так, на початку травня відділ організації 
запобігання нелегальній міграції, реад-
місії та видворення Управління переїхав 
до нового сучасного приміщення. Офіс, 
в якому відтепер працюють міграційни-
ки, має концепцію open space та включає 
робочі місця, обладнані відповідно до 
сучасних вимог та дві робочі станції для 
складання протоколів про адміністратив-
ні правопорушення.

Загалом боротьба з нелегальною мігра-
цією в регіоні, не дивлячись на ситуацію, 
що склалась, залишається одним з 

пріоритетних напрямків роботи. З 
початку року в Запорізькій області було 
виявлено майже 250 порушників мігра-
ційного законодавства. Більшість із них 
порушили правила перебування або пере-
йшли на нелегальне становище в Україні.

Працівники міграційної служби об-
ласті виявили, в тому числі і за участю 
правоохоронних органів, 88 незаконних 
мігрантів, більшість із них це громадяни 
Азербайджану, Узбекистану, Російської 
Федерації, Вірменії, Марокко та склали 
243 протоколів про адміністративну від-
повідальність. 

Стосовно 85 іноземців були прийняті рі-
шення про їх примусове повернення, сто-
совно трьох – про примусове видворення 
за межі України; на користь держави з 
порушників було стягнуто понад 370 тис. 
грн штрафів.

Інформаційна робота та дистанцій-
не консультування

Працюючи в умовах карантину, мі-
граційна служба Запоріжчини приді-
ляє значну увагу інформаційній роботі. 
Роз’яснення з приводу умов надання адмі-
ністративних послуг регулярно розміщу-
ються в обласних, районних друкованих 
та інтернет-виданнях. Найоперативніше 
інформація з’являється на офіційній сто-
рінці Управління в мережі Facebook. 

Продовжується і співпраця з місцевими 

телеканалами. Так, дотримуючись умов 
карантину, начальник УДМС в Запорізькій 
області Олександр Харіна за допомогою 
відеозв’язку через Skype дав інтерв’ю про-
грамі «Ранок: Запоріжжя» на телеканалі 
«Суспільне Запоріжжя», в якому розповів 
про особливості роботи міграційної служ-
би під час стримуючих заходів у боротьбі з 
коронавірусом та наголосив, що отримати 
необхідні консультації запоріжці можуть, не 
порушуючи умов самоізоляції, за допомо-
гою засобів зв’язку – поштою, телефоном 
чи написавши на офіційну сторінку Управ-
ління в мережі Facebook

У цілому на час карантинних дій дистан-
ційне консультування залишається важли-
вим напрямком роботи служби, бо дозволяє 
громадянам безпечно отримати відповіді на 
питання, які входять до компетенції ДМС.

Починаючи з 11 березня, на телефон «га-
рячої лінії» Управління було прийнято 582 
дзвінки. Для порівняння, у лютому було 
отримано 219 дзвінків, а всього з початку 
року – 1144. На офіційну сторінку Управ-
ління у мережі Facebook звернулося біля 
150 громадян, засобами електронної пошти 
консультацію отримали ще 93 особи. Запо-
ріжці цікавляться порядком обслуговування 
громадян підрозділами УДМС, отриманням 
готових документів, вклеюванням фото чи 
відновленням втраченого паспорта, а іно-
земці – продовженням чи отриманням по-
свідки на постійне/тимчасове проживання.

Не дивлячись на нові складні умови су-
часності, працівники міграційної служби 
Запорізької області продовжують, дотри-
муючись усіх необхідних норм, виконувати 
обов’язки, покладені на них державою. 

Вілена Ніколаєнко, 
головний спеціаліст із зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ УДМС України в 
Запорізькій області,

кореспондент газети

Якісне надання послуг та безпека кожного –  пріоритет міграційної служби Запоріжчини сьогодні

Начальник УДМСУ в Запорізькій області
О. Л. Харіна
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Вишиванка – символ України, дзеркало народної душі

Вишиванка – не просто етнічний одяг, це стан душі, символ нашої державності, який повертає нас до історичного минулого, вказує на 
наше походження та сприяє вшануванню сімейних цінностей.

Вже звично у День вишиванки працівники Державної міграційної служби України прийшли на роботу в національному українському одязі, 
таким чином висловлюючи своє ставлення до збереження споконвічних народних традицій та духовну свідомість.

2 1  т р а в н я  п р а ц і в н и к и  м і г р а ц і й н о ї  с л у ж б и  д о л у ч и л и с я 
д о  в і д з н а ч е н н я  Д н я  в и ш и в а н к и

Перший заступник 
Голови ДМСУ

Н.М. Науменко

Голова ДМСУ М.Ю. Соколюк Державне 
Підприємство 
«Документ»

Чернігів

 Рівне

Тернопіль

Чернівці

Черкаси
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Вінниця

 Волинь

Івано-Франківськ

Київ Львів

Дніпро

Закарпаття

Полтава

Суми
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Актуально

Карантин вніс значні змі-
ни у всі сфери життєдіяль-
ності українців. Коректи-
ви були внесені і до сфери 
адміністративних послуг 
державного сектору. Об-
межень зазнали й адмінпо-
слуги у міграційній сфері, а 
обслуговування громадян з 
20 березня розпочалося за 
новими правилами.

Про те, як працюють мі-
граційники у нових реа-
ліях розповів начальник 
Управління Державної мі-
граційної служби у Кірово-
градській області Володи-
мир Гончаренко.

– Володимире Олексан-
дровичу, яких змін зазнала 
робота міграційної служби 
з початком карантинних 
заходів?

– З 20 березня у підрозді-
лах Управління Державної 
міграційної служби у Кіро-
воградській області почав 
діяти новий графік обслу-
говування громадян та змі-
нились правила отримання 
послуг. Загалом служба не 
припиняла своєї роботи і не 
переходила у дистанційний 
режим, спеціалісти продов-
жують обслуговувати гро-
мадян, але кількість послуг, 
які надаються дещо скороти-
лась.

Отож було визначено, що 
менші територіальні підроз-
діли УДМС в області пра-
цюватимуть з громадянами 
двічі на тиждень, а більші 
обслуговуватимуть грома-
дян по три дні. Виходили 
з кількості населення, яке 
проживає на території об-
слуговування районного під-
розділу. А Управління ДМС 
залишилось працювати за 
звичним графіком, як і було 
до карантину.

Що стосується послуг, то 
громадяни можуть зверну-
тись у виключних випадках, 
якщо невідкладно потрібен 
паспорт громадянина Украї-
ни чи посвідка на проживан-
ня для отримання публіч-
них, адміністративних та 
фінансових послуг, оформ-
лення закордонного паспор-
та, необхідного у зв’язку з 
терміновим виїздом за кор-
дон, що пов’язано з нагаль-
ною потребою в лікуванні 
від’їжджаючого, від’їздом 
особи, яка супроводжує тяж-
кохворого, чи смертю роди-
ча, який проживав за кордо-
ном тощо.

На міграційну службу дер-
жавою покладено обов’язок 
якісно надавати адміністра-
тивні послуги громадянам, 
що ми продовжуємо робити 
і в умовах карантинних захо-
дів, а наразі це має бути ще й 
безпечно. Тому задля загаль-
ної безпеки працівники під-
розділів міграційної служби 
області використовують за-
соби індивідуального захи-
сту (захисні маски). Крім 
цього, підрозділи забезпече-
ні дезінфікуючими засобами 
тощо.

Варто відзначити і рівень 
свідомості громадян, адже 

у період протиепідемічних 
заходів попит на оформ-
лення документів значно 
знизився, вже починаючи з 
березня. Так, у березні під-
розділами Управління Дер-
жавної міграційної служби 
у Кіровоградській області 
було оформлено понад 1600 
ID-карток та понад 1800 за-
кордонних паспортів. Від-
повідно, кількість звернень 
громадян з метою оформ-
лення ID-картки знизалась, 
порівняно з березнем мину-
лого року, на 49%, а паспор-
тів для виїзду за кордон – на 
63%. У квітні було оформле-
но 484 паспорти громадяни-
на України.

З 20 березня отримали 
вже виготовлені закордонні 
паспорти понад 1400 грома-
дян. Зазвичай ця кількість 
значно більша. Жителі об-
ласті відклали отримання 
документа до завершення 
карантину, адже вже готовий 
паспорт зберігається у під-
розділі протягом року.

– Як змінились умови пе-
ребування іноземців в Укра-
їні? Чи мають іноземні 
громадяни, які приїхали в 
Україну і не встигли виїха-
ти до початку карантину, 
якісь послаблення умов пе-
ребування?

– Так, звісно, тимчасово, 
на період дії карантину та 
протягом 30 днів з дня його 
відміни, до іноземців та осіб 
без громадянства, які пору-
шили законодавство у сфері 
міграції у частині недотри-
мання ними строків перебу-
вання на території України 
або оформлення чи обміну 
посвідки на постійне та тим-
часове проживання, якщо 
такі порушення настали в 
період чи внаслідок установ-
лення карантину, не застосо-
вуються заходи адміністра-
тивного впливу. 

Відповідно іноземці та 
особи без громадянства, які 
не змогли виїхати за межі 
України або не звернулися 
до підрозділів міграційної 
служби щодо продовження 
строку перебування на тери-
торії України або оформлен-
ня посвідки проживання у 
зв’язку із введенням каран-
тину, якщо строк звернення 

для оформлення таких доку-
ментів настав у період уста-
новлення карантину, у строк 
до 30 днів з дня відміни цих 
заходів можуть звернути-
ся для продовження строку 
перебування на території 
України або оформлення по-
свідки.

Ці норми були затверджені 
постановою Кабінету Міні-
стрів України «Деякі питан-
ня реалізації актів законо-
давства у сфері міграції на 
період установлення на всій 
території України каранти-
ну».

– Чи було запроваджено 
якісь новації за цей час у 
роботі служби?

– За час карантину значно 
посилено дистанційний на-
прямок роботи з громадяна-
ми, він став одним з найе-
фективніших та безпечних 
способів отримання консуль-
тацій з міграційних питань. 
Консультації громадянам 
надаються у будь-який спо-
сіб. Найбільш популярним 
був і залишається зворотній 
зв’язок з громадянами теле-
фоном. З початку карантину 
на телефон «гарячої лінії» 
звернулось  понад 450 осіб. 

До речі, під час каранти-
ну була запроваджена нова 
практика надання консуль-
тацій за номером «гарячої 
лінії». На запитання грома-
дян телефоном відповідають 
керівники Управління ДМС. 
Такі консультації надаються 
відтепер щомісяця.

Значна увага за цей час 
була приділена самоосвіті 
та саморозвитку фахівців 
служби. Працівники підроз-
ділів УДМС для покращен-
ня професійної діяльності 
пройшли курс із застосуван-
ня цифрових можливостей 
сервісів Google у повсяк-
денній роботі державних 
службовців на Національній 
онлайн-платформі «Дія».

Звісно ж продовжуємо пра-
цювати для покращення на-
ших пріоритетних напрямків 
роботи, зокрема – це якісне 
надання адміністративних 
послуг та подальше створен-
ня комфортних та належних 
умов для їх отримання.

Інна Захарова,
кореспондент газети

Міграційна служба Кіровоградщини в 
умовах карантину: зміни та новаціїБлагодійна допомога

22 травня в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головно-
го редактора І. Супруновського з президентом ГО «Фонд Дружба» 
Мохд Осман Оід Рхаман та його заступником Мохаммад Аюб Мо-
хаммад Акбар.

В ході зустрічі начальнику Одеського військового госпіталю було 
передано благодійну допомогу 1000 медичних захисних масок. 

Він висловив щиру вдячність керівникам фонду і вручив їм подяки. 
Збір коштів на придбання медичних засобів захисту для 

шпиталю продовжується. Рахунок Благодійного Фонду «Спів-
чуття», на який можна перерахувати кошти: № UA 30 322313 
0000026008000032776 філія АТ «Укрексімбанк» м. Одеса, Код 
ОКПУ 24541918.

Начальник УДМСУ в Кіровоградській області
В.О. Гончаренко
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Народна думка

Ми дуже часто говоримо про землю виключно як 
про основний ресурс аграрного виробництва. Але 
про землю необхідно говорити, як і про одну з п’я-
ти найбільших екологічних проблем нашої держа-
ви. 

Насправді стан вітчизняних ґрунтів є вже не 
аграрним питанням, а проблемою екологічної без-
пеки. Хоча закон про Національну безпеку і не 
включає даного питання, як і багато інших, що ма-
ють пряме відношення до безпеки держави і лю-
дей, які в ній мешкають. 

Отже основні на сьогодні проблеми, пов’язані з 
деградацією земель.

Проблема №1 – надмірна розораність ґрунтів
Подорожуючи Україною, сьогодні дуже часто 

можна побачити, що розорані землі доходять пря-
мо до річки, впираються в ліс. Ще донедавна це 
було пасовище, а сьогодні вже на ньому росте, на-
приклад, соняшник. Так не повинно бути!

В Україні, на жаль, нині під сільськогосподарське 
використання зайнято 92% території. Рівень розо-
раності становить понад 54%, тоді як у розвине-
них країнах Європи не перевищує 35%. Фактична 
лісистість території України становить 16%, що є 
недостатнім для забезпечення екологічної рівно-
ваги (середній показник європейських країн – 25-

30%).
Саме тому, коли починають говорити про землю 

і про ринок землі ми не одноразово наголошуємо, 
що потрібно провести оцінку землі, яка є в нашій 
державі, тобто – інвентаризацію. Оскільки дуже 
часто на одних землях краще посадити ліс, через 
інші – провести зрошуваний канал, десь засіяти 
луки, а десь потрібно посадити лісозахисні смуги, 
щоб захистити землю. Отже землі потрібно дати 
призначення. 

А що ми маємо?  До чого ж привела бездумність 
людського використання. Найстрашніша ситуація 
у нас наразі  на півдні та в центральній Україні, 
де розораність становить майже 90%. Але пробле-
ма навіть не у розораності, а у правильному ви-
користанні та відновленні родючості ґрунту. І тут 
не важливо: чи мають місце орендні відносини, чи 
інші в аграрному виробництві.

Для того, щоб не відбувалося зниження вміс-
ту гумусу (а це ключовий елемент, який зберігає 
родючість землі) потрібна Державна стратегія 
оцінки якості землі та бережного її використання. 
Наприклад, у цілинних чорноземах у верхньому 
горизонті знаходиться біля 10% гумусу. А в наших 
чорноземних ґрунтах середній вміст гумусу стано-
вить 3,7-4%.

Окрім цього, нераціональне використання ґрун-
тів призводить до колосальних викидів вуглекис-
лого газу в повітря… Ви можете лише уявити, 
що неправильне користування землею може дати 
більше викидів (і в Україні, на жаль, дає), ніж дає 
негативних викидів промисловість. І наслідки най-
частіше не видно неозброєним оком. Але екологи 
вже говорять про зміщення ґрунтових зон.

Ви тільки вдумайтеся: за останніх 10-15 років 
середня температура в Україні збільшилася на 
півградуса. Що ж це означає? Те, що кукурудзя-
ний пояс змістився на 250 кілометрів (наприклад, 
кукурудза вирощувалася протягом останніх 15 ро-
ків, переважно, на півдні нашої держави). Нині це 
також означає, що за нею змістилась вся флора і 
фауна також на півградуса, на 10 років, на 250 кі-
лометрів…Тобто в інший кліматичний пояс. Тепер 
подумайте ще раз:  півградуса – 10 років, а це ще 
250 кілометрів… Таким чином посушлива зона ін-
тенсивно рухається по всій нашій країні. 

Проблема №2 – деградація чорнозему колосаль-
ними темпами

Ми вичавлюємо зі своїх ґрунтів все, що тільки 
можемо. Навіщо дотримуватися правил сівозміни, 

якщо можна з року в рік вирощувати найприбутко-
віші культури – соняшник, кукурудзу, сою.

Виснажені ґрунти легко піддаються ерозії – їх 
просто відносить вітром. А як ми контролюємо їх 
використання? Як ми контролюємо передачу землі 
в оренду? А цей інструмент залишиться основним 
в аграрному виробництві. Хто проводить дійсно 
якісний аналіз ґрунту до і після того, як земля по-
вертається з оренди. Як це все відбувається?

Виснажені ґрунти – це величезна проблема. За 
оцінками екологів, за останні 100 років ми реаль-
но втратили майже 40% гумусу. А для того, щоб 
його відтворити на 10 см, потрібно 2 тисячоліття.

Вдумайтеся! Порахуйте, скільки це буде за один 
рік при середній тривалості життя  українця 68,5 
років. 

Проблема №3 – хімічне забруднення ґрунтів
У гонитві за врожаєм, із метою «вижати» з землі 

якнайбільше та якнайшвидше, земля «щедро» по-
ливається пестицидами, гербіцидами, інсектици-
дами.

Причому особливість українських ґрунтів, як і 
всієї нашої природи, у їх високобуферності, що оз-
начає терпимість. Земля терпить, як терпить ліс, 
як терпить вода, терпить повітря. Але чи довго 
терпітиме? Ми вже бачимо сьогодні, що ні. Приро-
да відповідає ударами.

Ще багато років ми будемо пожинати те, що 30-
50 років відбувалося в нашій країні. Ґрунти  багато 
в себе вбирають, але потім сотнями років будуть 
це віддавати.

Не варто забувати і про проблему важких металів 
у ґрунті – передусім, навколо промислових міст, 
на узбіччях доріг і в зонах екологічних катастроф. 
Проте якщо раніше ми говорили про найбільш за-
бруднене місто Кривий Ріг чи про Чорнобильську 
зону, то сьогодні в нашій державі чистого місця 
фактично не залишилося. В Україні досі немає на-
лежного обліку отруєнь хімічними засобами для 
рослин – пестицидами. У 95% вони потрапляють в 
організм людини саме через продукти харчування.

Забруднена вода та повітря, неякісні продукти 
харчування призводять до того, що українці хворі-
ють значно частіше, ніж інші нації.

В Україні, на жаль, часто використовуються ті за-
соби захисту рослин, які заборонені в інших роз-
винених країнах світу. Над цим потрібно думати!

Віталій Скоцик, 
Голова політичної партії «Країна», 

доктор економічних наук

13 травня  Європейська Комісія представила реко-
мендації щодо внутрішніх кордонів ЄС та віднов-
лення пасажиропотоку. Правоохоронні органи ЄС 
пропонують поступово скасувати обмеження, вве-
дені під час пандемії, та налагодити співпрацю між 
регіонами, що мають схожу епідеміологічну ситуа-
цію. На думку Комісії, важливо повернутися крок за 
кроком до нормального стану.

Європейська Комісія пропонує державам-членам 
діяти на основі трьох критеріїв.

• Перший – це моніторинг епідеміологічної ситуа-
ції на основі даних, зібраних Європейським центром 
профілактики та контролю захворювань (ECDC). 
Працівники агентства зараз готують інтерактивні 
карти епідемічного статусу в окремих регіонах.

• Другий критерій стосується вживання заходів 
для обмеження поширення коронавірусу COVID-19 
під час подорожей: на прикордонних переходах, ае-
ропортах, а також там, де складніше підтримувати 
соціальну відстань. Комісія рекомендує запровади-
ти додатковий захист (забезпечення дезінфікуючи-
ми засобами, стінами з оргскла та захисним одягом 
для персоналу), а також інформування туристів про 
умови в країнах, до яких вони подорожують. ЄК 
пропонує, щоб щоразу, коли громадяни держав-чле-
нів перетинають кордони, вони отримували SMS 
про епідеміологічні правила, чинні в даній країні.

• Третій критерій – зазначення пріоритетності при 
перетині кордонів. Хоча туризм важливий для еко-
номіки європейських країн, правоохоронні органи 
ЄС стверджують, що в найближчі місяці при пере-
тині кордонів необхідно надавати пріоритет праців-
никам та мешканцям прикордонних регіонів, а не 
туристам.

Рекомендація ЄК може залежати від того, як виглядатиме 

сезон літнього відпочинку в Європі цього року. Це осо-
бливо важливо для країн Південної Європи, еко-
номіка яких значною мірою базується на туризмі. 
Обмеження, прийняті окремими державами-члена-
ми під час пандемії коронавірусу, такі як закриття 
внутрішніх кордонів та припинення міжнародних 
рейсів, спричинили стагнацію туристичної галузі.

Дані, представлені Європейським Парламентом, 
показують, що туристичний сектор (туристич-
ні агенції та постачальники туристичних послуг) 
охоплює біля 2,3 млн підприємств, переважно ма-
лих та середніх підприємств (МСП), де працюють 
приблизно 12,3 млн людей. У 2014 році кожне 10-те 
підприємство європейського сектору нефінансових 
послуг належало до туристичної галузі.

У 2018 році сектор подорожей та туризму генеру-
вав 4% ВВП ЄС, і біля 12 млн робочих місць. Якщо 

врахувати тісні зв’язки між туризмом та іншими га-
лузями економіки, ці показники ще вищі. 

Для часткового забезпечення туристичного сезону 
в Європі ЄК рекомендує, наприклад, відновити по-
вітряне сполучення між країнами, за умови, що там 
спостерігається хороша епідеміологічна ситуація.

Європейська Комісія пропонує державам-членам 
дозволити поступове скасування обмежень, відмо-
вившись від таких заходів, як 14-денний карантин 
для громадян інших країн, які перетинають кордон. 
Натомість правозастосування ЄС рекомендує вжива-
ти пропорційні заходи, такі як підтримка соціальної 
дистанції та всі інші заходи, що мінімізують ризик. 
Комісія заохочує аналіз соціальних та економічних 
факторів. Поки що в цій справі є повна свобода, на-
приклад 12 травня Іспанія  оголосила про введен-
ня 14-денного карантинного зобов’язання для всіх 
приїжджих. Уряд стверджує, що це необхідно для 
запобігання другій хвилі коронавірусної інфекції.

Брюссель рекомендує вжити координованих дій 
між країнами в регіоні чи районі, де зменшилася 
небезпека для здоров’я громадян, пов’язана з коро-
навірусом. Так діють в країнах Балтії, де оголосили, 
що з 15 травня там скасовуюють обмеження на про-
їзд для своїх громадян. Однак прибулим до Литви, 
Латвії та Естонії з інших держав-членів все-таки до-
водиться проходити 14-денний карантин. Виняток із 
цього правила складають поляки, які подорожують 
з професійною та науковою метою. Починаючи з 11 
травня, можуть перетинати кордон з Литвою, не до-
тримуючись цього суворого правила.

Ігор Левченко, 
головний спеціаліст  

ГУ ДМС у Львівській області,
позаштатний кореспондент 

Терпить, бо любить, або про жахливий екологічний стан ґрунтів

Європейська Комісія закликає держави-члени координувати свої дії при скасуванні 
обмежень на внутрішніх кордонах ЄС

Редакція газети «Міграція» не несе відповідальності за виступи на сторінці «Народна думка»
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Академік Елла Лібанова: «Масштаби трудової міграції визначають не 
настрої українців, а ситуація на ринках праці інших країн»

Продовження, початок на стор. 1
– Як і слід було очікувати, карантин-

ні заходи спричинили скорочення по-
питу на робочу силу практично в усіх 
країнах, включно із тими, що тради-
ційно концентрують українських тру-
дових мігрантів – Польщі, Чехії, Іта-
лії, Іспанії, Росії. 

Під загрозою втрати можливості 
працювати і відсутності надійного за-
хисту у випадку захворювання (тому 
що значна частина українців працює 
в «сірій» зоні, без офіційної реєстра-
ції і без повного соціального пакету), 
– частина трудових мігрантів виріши-
ла повернутися додому. За оцінками 
Асоціації заробітчан, до України по-
вернулися приблизно 450 тисяч осіб.

Не можу сказати, що це мало, – але 
це не ті цифри, якими нас лякали, го-
ворячи про мільйони заробітчан. По-
вернулися передусім ті, хто  працю-
вав у найближчих країнах – у Польщі, 
Чехії, звідки було простіше дістати-
ся до України, і де більш поширена 
незареєстрована зайнятість. Немає  
жодних підстав говорити про масш-
табне повернення з Італії, з Португа-
лії, з Іспанії. 

– Карантинні заходи послаблю-
ються, але чи повернуться трудові 
мігранти знову до Європи – врахо-
вуючи економічну кризу, скорочення 
робочих місць в усіх країнах? 

– Вже сьогодні ринки більшості кра-
їн відкриваються для українців, на-
самперед для сезонних працівників. 
На нашу робочу силу там чекають і 
готові створювати доволі непогані 
умови. Ті працівники, які поверну-
лися додому, здебільшого планують 
знову вирушати за кордон, щойно 
з’явиться така можливість. 

Так, у розпал епідемії європейські 
країни закрили кордони, навіть лу-
нали прогнози, що дію Шенгенської 
угоди призупинять на рік-два… Про-
те об’єктивно ці країни продовжують 
потребувати робочої сили. Населен-
ня там як було старим, так і залиши-
лося, і робочі руки як були потрібні 
(передусім на сезонні роботи), так і 
потрібні зараз. Різниця в заробітних 
платах між Україною та європейськи-
ми країнами також зберігається. Тому 
українці і їдуть туди працювати. 

– А як Ви прокоментуєте ситуа-
цію зі скасуванням чартерних рей-
сів, які повинні були вивозити укра-
їнських робітників? Чи має взагалі 
влада важелі, щоб утримали пра-
цівників від виїзду?

– Те, про  що зараз дуже багато го-
ворять, стосується тих країн, із яки-
ми Україна не має спільних кордонів 
і до яких складно дістатися наземним 
шляхом. До сусідніх країн – будь ла-
ска. Щойно відкриваються кордони, 
як туди можуть їхати українці. Наша 
робоча сила не конкурує з місцевим 
населенням за робочі місця, – вона 
заповнює певні ніші. Ніхто не запро-
шує наших працівників, щоб зробити 
гарно українцям, – запрошують, щоб 
могла нормально працювати їхня еко-
номіка. 

Поляки в розпал епідемії пропону-
вали трудовим мігрантам безкоштов-
но оформити довідки на проживання, 
тобто картки побиту. Просто про це 
знали не дуже багато людей, але на-
справді йшлося про можливість лега-
лізації. Але легалізації не хочуть не 
стільки наймані працівники, скільки 
роботодавці, яким вигідно не сплачувати 

повний соціальний пакет, податки. Так, 
це ризик, але ризикують обидві сто-
рони. І якби не було пропозицій із 
боку роботодавців, то найманий іно-
земний працівник не міг би ініціюва-
ти таких умов, за яких він отримува-
тиме менше, ніж місцевий робітник 
на аналогічній посаді.

– Чому з Польщі українські праців-
ники повернулися в розпал епідемії, 
а з Італії, Іспанії та Португалії – 
здебільшого ні? Можливо, тому, що 
там люди вже встигли легалізува-
тися, а до Польщі багато хто при-
їздив на три місяці, використовую-
чи «безвіз»?

– Повірте, і в Іспанії, і в Італії, і в 
Португалії достатньо людей, які теж 
приїздили на три місяці. Але багато 
хто вирішив залишитися там. У тому 
числі – через вищий рівень медичної 
допомоги. Скажімо, Португалія за-
пропонувала мігрантам ту саму си-
стему захисту від коронавірусу, що і 
своїм громадянам. І це – серйозний 
аргумент. 

У цілому трудова міграція залежить 
не стільки від наших настроїв, як від 
ситуації на ринках праці тих країн, 
куди ми прагнемо поїхати. Якщо нас 
там не чекають – мабуть, я не буду 
туди прагнути, але якщо розумію, що 
можу отримати посаду, роботу, яка 
мене влаштовує, то почну думати про 
переїзд. 

Тим паче, що у нас заведено їздити 
на заробітки земляцтвами: тобто по-
їхали люди з якогось села або неве-
ликого міста до Польщі, або до Чехії, 
або до Німеччини, знайшли, де жити, 
написали своїм знайомим. І тоді при-
їжджають уже інші. І такі земляцтва 
українців існують по всій Європі. 

– Сьогодні в уряді обіцяють ство-
рити 500 тисяч нових робочих 
місць і залишити трудових мігран-
тів удома. Чи реальні такі наміри? 
За яких умов люди все ж залишать-
ся, а не поїдуть за кордон знову? 

– Український ринок праці стоїть, 
тому що стоїть економіка. Зараз усі 
країни будуть прибирати поставлені 
на час карантину бар’єри. Не думаю, 
що значна частина трудових мігран-
тів залишиться. Ті, хто вже протоп-
тав собі стежку на роботу в Європі, 
поїдуть туди. Не бачу, що ми можемо 
їм запропонувати, – і в цьому пробле-
ма. Якби українські роботодавці про-
понували зарплату, скажімо, на рівні 
70-75%  тієї, яку українці отримують 
за кордоном, переважна більшість 
залишилася б, сумнівів немає, мож-
ливо, і 60%. Когось би влаштувало: 
як би там не було, за кордоном тре-
ба знімати квартиру, витрачатися на 
окреме проживання, жити без своєї 
родини, місяцями і роками не бачити 
своїх дітей або своїх батьків.  

Тобто є багато чинників, які спо-
нукали б людей залишитися. За тих 
умов, коли ми пропонуємо зарплату в 
рази нижчу, ніж та, яку вони отриму-
ють там, – звісно, що люди поїдуть. 
Думаю, може залишитися дехто з тих, 
хто працює в режимі онлайн, – на-
приклад, IT-фахівці.

Зараз найбільшим викликом для 
України стане Німеччина, тому що, 
по-перше, це найбільший в Європі 
ринок праці, по-друге – німці цього 
року спростили доступ до свого рин-
ку праці робочій силі з третіх країн. 
Зокрема, вони спростили вимоги до 
знання мови. Наприклад, у бригаді 

будівельників бригадир має знати ні-
мецьку мову, а решта робітників – ні. 
Бригадир виконує функцію комуніка-
тора, і насправді це розумно: він веде 
переговори з роботодавцем і визначає 
завдання для працівників. 

Таке спрощення робить німець-
кий ринок праці дуже привабливим. 
Якщо ми би могли досягти хоча би 
50% рівня зарплат у Польщі і таким 
чином утримати частину працівників 
в Україні, то наздогнати Німеччину 
за рівнем зарплат годі і мріяти. Уже 
сьогодні на збиранні спаржі пропону-
ють 9,5 євро на годину. Це, до речі, 
більше за їхню мінімальну зарплату. 

– А Україна може відкрити кордо-
ни для трудової міграції ззовні? 

– Відкрити може. Але хто приїде? 
Приїздять із бідніших країн до за-
можніших. Що ми можемо запропо-
нувати? Хоча роботодавці вже усві-
домлюють необхідність піднімати 
рівень зарплат. Мені, як аналітику, це 
було зрозуміло ще десять років тому, 
але роботодавці ставилися до цьо-
го скептично. Тепер уже по-іншому 
аналізують. Не можеш знайти персо-
нал? А ти платиш по-білому? А який 
у тебе соціальний пакет? А яка три-
валість робочого дня, яка відпустка? 
В усякому разі керівництво асоціацій 
вже чітко розуміє, про що йдеться. 

Коли в 2017 році уряд підняв мі-
німальну зарплату вдвічі, я вітала 
цей крок. Мінімальна заробітна пла-
та – чи не єдиний важіль, який має 
держава для впливу на політику оп-
лати праці. Але мінімальну зарплату 
не варто підвищувати щокварталу, 
умовно кажучи, на дві копійки, це 
ніхто абсолютно не відчуває. Варто 
накопичити трохи грошей – і підняти 
різко, тоді видно результат. 

Зараз більше роботодавців ста-
ли платити зарплату «по-білому». 
Працівники виглядають більш за-
хищеними: завдяки відрахуванням 
із зарплати їм оплачуються лікарня-
ні, відпустки, йде пенсійний стаж, у 
випадку втрати роботи вони можуть 
отримати простойну допомогу по 
безробіттю. І саме тому я проти будь-
яких виплат кешем, нелегально. При-
ємно спостерігати, що дедалі більше 
дрібних підприємців пропонують 
розрахунок карткою, тобто ведуть ци-
вілізований бізнес. 

– Як епідемія COVID-19 та каран-
тинні заходи в Україні вплинули на 
проведення запланованого на 2020 
рік Всеукраїнського перепису насе-
лення?

– На жаль, Державна служба статис-
тики вже не встигне підготуватися до 
проведення перепису цього року. Під-
готовка тривала, але після того, як у 
служби забрали всі кошти, передба-
чені на ці цілі, робота припинилася. 
Тепер мрію про проведення перепису 
наприкінці 2021 року. 

Головна і найскладніша робота, яку 
треба зробити напередодні перепису, 
– це з’ясувати адреси, за якими жи-
вуть люди. Тому що пробний пере-
пис продемонстрував: значна частина 
адрес – це ті, де ніхто не живе, або 
там давно вже якійсь офіс, або це 
просто якась дача. І створення регі-
стру адрес – найскладніше завдання, 
яке в будь-якому випадку треба вико-
нати. Тобто «ногами» обходити і ди-
витися, чи живуть там люди. Просто 
іншого варіанту немає. 

Інші країни через коронавірус не 

пропускають перепис. Сполуче-
ні Штати провели перепис під час 
карантину – спокійно, без жодних 
проблем. Там на кожне домогоспо-
дарство, яке розташоване за певною 
адресою, надійшов лист, де треба 
було відповісти на 10 запитань, і віді-
слати назад. Хтось не відповів – тоді 
статистики це позначили. Але якщо 
відповідає приблизно 50% населення, 
і видно, що вибірка не має зміщення 
вправо або вліво, – цього достатньо 
для формування достовірної картини. 
В умовах карантину це навіть прості-
ше було зробити: всі вдома, у всіх є 
час. Якби ми мали демографічні ре-
гістри, то теж змогли би провести та-
кий перепис.

Щодо електронного обчислення на-
селення – скоріше за все, ми будемо 
змушені його застосовувати, щоб оці-
нити населення Криму та окупованої 
частини Донбасу. 

– А зараз є такі методики? 
– Вони розробляються. В тому числі 

наш інститут у цьому задіяний. Ми – 
не єдина країна, яка проводить пере-
пис в умовах військового конфлікту. 
Завдяки використанню більш менш 
надійної методики, ми, принаймні, 
знатимемо чисельність населення, 
хоча і не зможемо з’ясувати, хто кон-
кретно там живе. 

Загалом же найбільш достовірні і 
«дешеві» дані ми зможемо отримати 
за наявності системи демографічних 
регістрів, коли дитині з народження 
присвоюватиметься унікальний но-
мер, що «йтиме» за нею все життя: 
фіксуватиметься, наприклад, навчан-
ня в школі, університеті, трудова ді-
яльність, зміни сімейного стану… 

Така система об’єднуватиме на-
вчальний регістр, регістр ринку 
праці, регістр платників податків, 
регістр пенсіонерів. Головне – ми 
матимемо житловий регістр, адреси. 
І всі регістри – з номерами кожного 
громадянина. При цьому населенню 
потрібні певні стимули реєструвати-
ся, як в інших країнах. Наприклад, 
роль такого стимулу з успіхом віді-
грає картка соціального страхування, 
і коли людина переїжджає, то перше, 
що вона робить, – фіксує своє нове 
місце проживання. Інакше внески 
не фіксуватимуться і в разі настання 
страхової події неможливо (або дуже 
складно) отримати відшкодування.  

Наразі в Україні є демографічний 
реєстр, де зареєстровані близько 
17 мільйонів осіб – ті, хто отримав 
паспорти чи свідоцтва про народжен-
ня за час його дії. Цього року запро-
вадили пілотний проект, коли кожній 
дитинці при народженні присвоюють 
номер у демографічному реєстрі. Та-
кож потрібно надавати свій номер у 
цьому реєстрі при складанні так зва-
них податкових та антикорупційних 
декларацій, що також спонукало вно-
сити свої дані до цього реєстру Це 
новація Державної міграційної служ-
би України та її голови Максима Со-
колюка, яку я дуже підтримую.

Але слід мати на увазі, що в усіх 
країнах від початку створення регі-
стру до завершення цієї роботи про-
ходило приблизно 20 років. Сподіва-
юся, у нас вийде швидше, тому що 
ми використаємо їх досвід, зокрема 
зможемо уникнути помилок та засто-
сувати «кращі практики». 

Інтерв’ю провела Ліна Кущ,
власкор газети
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Центри зайнятості – для людей!

Щоб зберегти робочі місця в період каранти-
ну роботодавці Одещини звертаються по до-
помогу до служби зайнятості. Аби зменшити 
фінансове навантаження на підприємців, за-
побігти їх банкрутству й зберегти наявні ро-
бочі місця держава допомагає представникам 
малого та середнього бізнесу. 

До  Одеської обласної служби зайнятості вже 
звернулись для отримання допомоги по част-
ковому безробіттю 150 роботодавців. Завдяки 
допомозі держави біля 2 тисяч працівників 
цих підприємств найближчим часом отрима-
ють допомогу по частковому безробіттю на 
період карантину.

Перший договір на допомогу по частково-
му безробіттю був підписаний у Лиманській 
філії Одеського ОЦЗ.  Наступними допомо-
гу отримали роботодавці Овідіопольського, 
Кілійського, Любашівського, Білгород-Дні-
стровського, Ананьївського та інших районів 
області. 

Так,  директор Саратської районної філії 
Одеського обласного центру зайнятості Оль-
га Осипенко лише протягом одного тижня 
підписала 8 договорів про надання допомоги 
по частковому безробіттю на період каран-
тину. Завдяки цьому 148 працівників даних 
підприємств отримують грошову підтримку 

у складні часи.  Порядок надання та повер-
нення коштів, спрямованих на фінансування 
допомоги по частковому безробіттю на період 
карантину затверджено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.04.2020 р. № 306, яка 
набрала чинності 28 квітня 2020 року.

Право на отримання допомоги по частковому 
безробіттю мають роботодавці з числа суб’єк-
тів малого та середнього підприємництва, які:

• зупинили/скоротили діяльність через ка-
рантин;

• сплачували єдиний внесок протягом остан-
ніх 6 місяців, що передують даті зупинення/
скорочення діяльності, за найманих працівни-
ків, з якими не припинені трудові відносини 
на дату подання звернення до центру зайня-
тості.

Допомога встановлюється за кожну годину 
втраченого робочого часу із розрахунку 2/3 
тарифної ставки окладу та не може переви-
щувати мінімальну зарплатню, встановлену 
Законом на 2020 рік (4 723 грн).

Щоб отримати таку допомогу, необхідно 
звернутися до центру зайнятості за місцем 
сплати єдиного внеску для подання докумен-
тів. 

 Відділ інформаційної роботи 
Одеського ОЦЗ

Однією з послуг, які надає 
служба зайнятості – органі-
зація професійного навчання 
шляхом стажування. Для ро-
ботодавця це найкращий спо-
сіб перевірити спроможність 
потенційного працівника ви-
конувати поставлені завдання. 
Для безробітного – можливість 
проявити себе, показати свої 
найкращі сторони і, водночас, 
визначитись, чи це дійсно те, 

до чого варто прагнути.
Надія Мельник, звільнившись 

з роботи минулого року, звер-
нулася за допомогою в пра-
цевлаштуванні до Захарівської 
районної філії Одеського ОЦЗ.  
Кар’єрний радник, врахувавши 
мету звернення  Надії, запро-
понував їй підвищити свою 
кваліфікацію за професією 
«продавець продовольчих то-
варів» шляхом стажування без-
посередньо на робочому місці 
у підприємця – фізичної особи 
Ховращук О. Після успішно-
го проходження стажування у 
квітні 2020 року безробітна от-
римала постійне місце роботи 
у цього ж роботодавця.

«Тож стажування за допомо-
гою служби зайнятості – це ре-
альний шанс для безробітного 
отримати роботу, а для робо-
тодавця – перевіреного спеціа-
ліста та робітника, який відпо-
відає його вимогам», – зазначає 
кар’єрний радник Захарівської 
районної філії.

Відділ інформаційної роботи 
Одеського ОЦЗ

Допомога по частковому безробіттю для збереження 
робочих місць

Понад  9, 2 тис.  осіб знайшли роботу за 
сприяння служби зайнятості

Мати високооплачувану роботу цілком реально

Віртуальний ярмарок вакансій провели в Ізмаїльському 
міськрайонному центрі зайнятості

Стажування за допомогою служби зайнятості – це 
реальний шанс працевлаштуватись!

З початку року на обліку в центрах зайнятості Одеси і об-
ласті перебувало майже 29, 9 тис. безробітних. 

З них біля 9,3 тис. осіб працевлаштовані, 4,5  тис. – пра-
цювали на громадських роботах, понад 3 тис.  – проходили 
професійне навчання.

Загалом у 2020 році роботодавці подали до Одеської об-
ласної служби зайнятості 14,5 тис. вакансій, серед яких най-
більш затребувані працівники у сфері транспорту, охорони 
здоров’я, сільського господарства, торгівлі, державного 
управління, переробної промисловості тощо. 

Станом на 25 травня 2020 року в базі даних Одеської об-
ласної служби зайнятості нараховувалось біля 3 тис. вакан-
сій. Середня заробітна плата за даними вакансіями – 6 652 
грн. 

Відділ інформаційної роботи 
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Одеська обласна служба за-
йнятості проводить широко-
масштабну роботу щодо на-
дання своєчасної допомоги 
в укомплектуванні вакансій. 
Фахівці філії засобами елек-
тронного зв’язку максимально 
інформують зареєстрованих 
безробітних та шукачів роботи 
про вакансії. При необхідно-
сті організовують проведення 
співбесід кандидатів з праців-
никами кадрової служби у дис-
танційному режимі. 

Одним з підриємств, яке звер-
нулось до Ананьївської район-
ної філії для пошуку працівни-
ків є ТОВ «Ростдорстрой». 

І є перші результати. У травні 
роботу дорожнього робітника 
у ТОВ «Ростдорстрой» було 
запропоновано зареєстровано-
му безробітному, жителю ра-
йону Андрію Площанському. 
В узгоджений службою зайня-
тості з роботодавцем час він 

успішно пройшов співбесіду 
у дистанційному режимі та 22 
травня працевлаштувався на 
заявлену вакансію.

Колишній безробітний, нині 
дорожній робітник ТОВ «Ро-
стдорстрой» Андрій Площан-
ський задоволений роботою і 
розповідає, що заявлені у ва-
кансіях ТОВ «Ростдорстрой» 
заробітні плати це ще не межа. 
Працюючи на даному підпри-
ємстві з самовіддачею, за мі-
сяць можна заробити до 20 тис. 
гривень і більше.

У час, коли в період каран-
тину багато хто має проблеми 
з працевлаштуванням, підпри-
ємство забезпечує реальною, 
легальною високооплачува-
ною роботою громадян, які 
висловлюють бажання працю-
вати в галузі будівництва доріг. 

Відділ інформаційної робо-
ти Одеського ОЦЗ

Цьогорічні події з введення 
карантинних заходів внесли 
свої корективи у проведення 
традиційних заходів служби 
зайнятості. Фахівці служби 
зайнятості працюють дис-
танційно: проводять реє-
страцію клієнтів, вебінари 
для шукачів роботи тощо. 

Не зникає і потреба у пра-
цівниках в роботодавців. 
Тому було прийнято рішен-
ня провести віртуальний 
ярмарок вакансій. Прово-
дили його, зокрема, для 
студентів та випускників 
Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 
Ініціаторами заходу стали 
Центр кар’єрного зростан-
ня Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

та Ізмаїльський міськрайон-
ний центр зайнятості.

Головною метою заходу  
була допомога у працев-
лаштуванні студентів та 
випускників, налагоджен-
ня діалогу між молоддю та 
роботодавцями, поширен-
ня інформації про сучасний 
стан ринку праці у м. Ізма-
їлі та Ізмаїльському районі. 
Формат Ярмарку вакансій 
передбачав безпосереднє 
спілкування з представника-
ми компаній-роботодавців, 
консультування з питань 
працевлаштування із залу-
ченням експертів та компе-
тентних фахівців.

На віртуальному ярмарку 
вакансій були представлені 
підприємства та організації, 

які зацікавлені у працевлаш-
туванні перспективних сту-
дентів та молодих спеціаліс-
тів за фахом та на сезонну 
роботу. Ізмаїльський місь-
крайонний центр зайнятості 
запропонував випускникам 
Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 
більше двадцяти вакантних 
посад. Так, за допомогою 
засобів зв’язку та підклю-
чення до конференції у до-
датку Zoom одержали змогу 
поспілкуватися роботодавці, 
фахівці служби зайнятості 
та претенденти на вакантні 
посади. Представники робо-
тодавців докладно розповіли 
про вимоги до кандидатів, 
умови роботи та заробітну 
плату. Зокрема вони наголо-
сили, що наше сьогодення 
вимагає від усіх вміння пра-
цювати не лише на своєму 
робочому місці, але й дис-
танційно, з використанням 
новітніх технологій.

Хоча зазначений Ярмарок 
вакансій був найкоротшим, 
але це не відбилося на ефек-
тивності спілкування тих, 
хто шукає роботу, й тих, 
кому потрібні молоді, енер-
гійні та кваліфіковані фахів-
ці. 

Відділ інформаційної роботи
Одеського ОЦЗ



14 №(05) 219,
т равень 2020

Історія та люди

Петро Симеонович Могила народився 28 
грудня 1596 (10 січня 1597) року в м. Сучаві. 
Батько майбутнього митрополита був го-
сподарем (правителем) Валахії та Молдавії, 
мати – семигородська княжна Марґарет. 
1607 року батька вбили суперники в боротьбі 
за владу. 1612 року Валахію та Молдову за-
хопив Кантемир Мурза. Марґарет, рятуючи 
своє й синове життя, пристала на запро-
шення родичів – князів Михайла Вишневецько-
го та Стефана Потоцького – й переїхала до 
Польщі, а точніше на українські землі, які на 
той час належали до Речі Посполитої.

Родина була православною, тож і право-
славну освіту Петро отримав у Львівському 
братському училищі, після чого навчався у 
провідних навчальних закладах Європи: За-
мойській академії, університетах Парижа та 
Амстердама. Вільно володів грецькою, лати-
ною, польською, дуже швидко засвоїв бого-
словську науку.

Був військовим. Брав участь у переможній 
Хотинській битві 1621 року, коли об’єднані 
сили Речі Посполитої та українського коза-
цтва під проводом гетьмана Петра Сагай-

дачного завдали нищівної поразки війську 
Османської імперії.

Однак між військовою кар’єрою і служін-
ням Господу Петро Могила обирає духовний 
шлях. Протягом 1622-1627 рр. перебував на 
послуху в одному зі скитів Києво-Печерської 
Лаври, у 1625 році прийняв чернечу обітницю 
в Києво-Печерському монастирі. У 1627 році 
висвячений на Києво-Печерського архіман-
дрита, який титулувався «великим архіман-
дритом» і підлягав безпосередньо Патріарху 
Константинопольському.

Петра Могилу не випадково вважають под-
вижником на ниві освіти. Восени 1631 року 
на території Києво-Печерської Лаври архіман-
дрит Могила відкрив першу школу. Викладан-
ня у Лаврській школі, де навчалося понад 100 
учнів, провадилося латиною та польською. 
Ще до відкриття школи П. Могила шукав та-
лановитих молодих людей, власним коштом 
навчав їх за кордоном із тим, щоб запросити 
для викладання до Лаврської школи.

Згодом Лаврська та Київська братська шко-
ли були об’єднані, а Петро Могила, на той 
час митрополит Київський, став охоронцем 
і опікуном закладу, який у вересні 1632 року 
перетворено на Києво-Могилянську коле-
гію – правонаступницю Київської Академії, 
заснованої Ярославом Мудрим. Колегія була 
організована за зразками єзуїтських колегіу-
мів, студенти навчалися латиною, грецькою та 
старослов’янською, вивчали як богословські, 
так і світські предмети.

Петро Могила постійно допомагав колегії 
власними коштами: надавав допомогу викла-
дачам та студентам, для утримання колегії 
подарував власне село Позняківку, спонукав 
багатих людей надавати допомогу навчально-
му закладу. Незабаром були створені філії ко-
легії у Вінниці, Крем’янці. Таким чином, саме 
Петро Могила став засновником православ-
ної системи освіти в Україні, яка становила 

успішну конкуренцію католицькій.
Велику увагу приділяв Петро Могила кни-

годрукуванню. Завдяки його старанням по-
бачили світ: «Євангеліє Учительноє» (1637); 
«Анфологіон» (1636); «Євхологіон альбом» 
(1646), «Збори короткої науки про артикули 
віри православних кафолических християн» 
(1645), «Агапита діакона главизни поучитель-
ни» і «Тріодь цвітная» у власному перекладі 
з грецької, нарешті, «Леітургіаріон» – служеб-
ник, який протягом 200 років був актуальним 
для відправлення літургій

У 1640 році митрополит Петро Могила 
скликав Собор, на якому було затверджено 
нове видання «Требника», що увійшов до цер-
ковної історії як «Требник Петра Могили». У 
ньому були викладені молитви і обряди з по-
ясненнями та настановами. Під керівництвом 
Петра Могили також було видане «Право-
славне сповідування віри» – перший право-
славний катехізис, який тривалий час вважав-
ся найповнішим викладом православної віри.

До літературного спадку Петра Могили на-
лежать понад 20 творів теологічного, теософ-
ського, полемічного, просвітницького харак-
теру.

Слід нагадати, що 1596 року була підписана 
Берестейська унія, більшість православних 
єпископів визнала верховенство Папи Рим-
ського, Київська православна митрополія 
відновила свою єдність з Римо-Католицькою 
Церквою. Водночас вірні та більшість монас-
тирів виступили проти унії. Петро Могила 
доклав великих зусиль до примирення всіх 
православних – і тих, які визнали унію, і тих, 
які виступали проти неї.

Одначе його діяльність оцінювалася сучас-
никами по-різному: одні вважали Могилу 
борцем за єдність православ’я, інші звинува-
чували у спробах підпорядкувати православ’я 
Римові й розірвати стосунки з Москвою. 

12 березня 1633 року король Владислав 

затвердив Петра Могилу митрополитом. 
Згідно з королівською грамотою, до митро-
полії увійшли Софійський собор і Видубиць-
кий монастир, церква св. Володимира Спаса 
на Берестові й Трьохсвятительска церква. За 
Петром Могилою збереглася Києво-Печер-
ська архімандрія, Пустинно-Микільський 
монастир. Невдовзі було отримане благосло-
вення Патріарха Константинопольського, за 
яким митрополит Петро Могила дістав зван-
ня «Екзарха Святого Константинопольського 
Трону».

1634 року розпочалися роботи з відновлення 
Софійського собору, були розкопані залишки 
Десятинної церкви, під руїнами якої знайдено 
мощі Святого князя Володимира. Також були 
відновлені Трьохсвятительська і Михайлів-
ська церкви Видубицького монастиря.

Уся діяльність митрополита була скерована 
на зміцнення Церкви, розвиток освіти й бого-
словської та світських наук. У своїх послан-
нях Петро Могила звертав увагу священиків 
на необхідність жити за заповідями Божими, 
служити прикладом благочестя для вірних, 
опікуватися ними.

Помер Петро Могила 1 (11) січня 1647 року 
в Києві, у віці п’ятдесяти років. 3(19) березня 
1647 року його тіло було перевезене до Ве-
ликої церкви Києво-Печерської лаври. Був 
канонізований у 1996 році.

У своєму духовному заповіті Петро Могила 
оголосив Києво-Братську колегію першою 
своєю спадкоємицею, якій заповів 81 тисячу 
злотих, усе нерухоме майно, коштовності та 
бібліотеку – одну з найбільших у Європі.

Ім’я Петра Могили носить Національний 
університет Києво-Могилянська академія. 
На його честь названі вулиці та площі, вста-
новлені пам’ятники в багатьох містах Укра-
їни.

Роман Кухаренко,
 власкор газети «Міграція»

Республіка Корея, неофіційно відома як Південна Корея 
– країна у Східній Азії. Розташована у південній частині 
Корейського півострова. Межує на півночі з КНДР. На 
сході омивається Японським морем, на заході – Жовтим, 
на півдні – Східно-Китайським морем. Володіє декількома 
десятками островів, найбільші з яких – Чеджудо, Чедо і 
Коджедо. Столиця – Сеул, «глобальне місто» – друга за 
розміром міська агломерація у світі. Розташована в помір-
ному поясі на переважно гірській місцевості.

Етнічний склад
Південна Корея є однорідним суспільством з 98% жите-

лів, що ототожнюють себе з корейською національністю. 
Однак відсоток мешканців некорейської національності 
поступово збільшується. Корейці вважають себе нащадка-
ми прото-алтайських племен, споріднюючи таким чином 
себе з монголами, тунгусами і тюрками. Підтвердженням 
тому є археологічні дані, що свідчать про міграцію племен 
на Корейський півострів з південного і центрального Сибі-
ру, які й заселили стародавню Корею починаючи від неолі-
ту до бронзової доби.

Попри невеликі розміри, частка некорейців поступово 
збільшується, але незначними темпами, водночас частина 
мігрантів асимілюється з корейським етносом. За станом 
на 2009 рік, в Південній Кореї налічується 1 106 884 іно-
земних громадян, що більш ніж удвічі перевищує показ-
ники 2000 року. Серед представників національних мен-
шин найбільше китайців (56,5%), проте більшість з них 
декларують себе як нащадки та вихідці корейської націо-
нальності. Приблизно 33 000 монголів. Вважається, що це 
найбільша монгольська діаспора. Іншим помітним явищем 
стала група жінок з Південно-Східної Азії, 41% яких пере-
буває у шлюбі з корейськими фермерами (на 2006 рік). Є 
також 31 000 американців, а саме американських військо-
виків, та біля 43 000 вчителів англійської мови різних наці-
ональностей – з США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, 
Великої Британії, Ірландії, Південної Африки, які тимчасо-
во проживають в Кореї.

Мови в країні

Корейська мова домінує в країні і нею говорить пере-
важна більшість населення. Більшість сучасних лінгвістів 
класифікують корейську мову як ізольовану. Остання гі-
потетично відноситься до алтайської мовної групи, хоча її 
класифікація й досі спірна. Корейська мова є офіційною в 
Південній Кореї. У державі існує офіційний регулюючий 
орган щодо вживання та вивчення корейської мови – Наці-
ональний Інститут корейської мови, який було створено в 
Сеулі за наказом президента від 23 січня 1991 року.

Школярі в середній і старшій школі вивчають ще додат-
ково другу іноземну мову (англійську починають виклада-
ти з другого року навчання). Англійська мова широко ви-
кладається в початковій школі, середній школі та у вищих 
навчальних закладах. Більшість шкіл пропонують на вибір 
японську, китайську або німецьку мови, а студенти мають 
змогу оволодівати базовими знаннями зі всіх цих мов. Тим 
не менше, основний акцент робиться на вивчення англій-
ської мови для загальних цілей та згідно зі світовими тен-
денціями.

Українська громада 
Українці Республіки Корея – особи з українським грома-

дянством або національністю, які перебувають на території 
цієї країни. Задля збереження рідної мови та культури іс-
нують ініціативні групи, що частково співпрацюють з По-
сольством України в Республіці Корея.

З огляду на віддаленість Корейського півострова від 
України будь-які зв’язки між ними були відсутніми. За дея-
кими відомостями, першими українцями, що потрапили на 
територію сучасної Кореї, були військові моряки, які вряту-
валися після поразки російського імператорського флоту у 
битві при Цусімі 1905 року. Також ймовірно деякі українці 
перебралися до Кореї після завершення громадянської вій-
ни у Росії та встановлення влади більшовиків на Далекому 
Сході у 1922 році й ліквідації усіх державних формувань 
українців. Напевне звідти більшість їх переважно перебра-
лася до Китаю та Японії.

У 1950-х роках серед військ США, що перебували на те-
риторії Республіки Корея (Південна Корея), були й україн-
ці. Відомим українцем – військовослужбовцем США, який 
у 1968 році перебував в Кореї, був Віктор Китастий. Проте 
цільної та постійної української громади не виникло.

Процес міграції українців до цієї країни розпочався з роз-
падом Радянського Союзу та постанням незалежної Укра-
їни, коли з’явилося більше можливостей для подорожей. 
Українська громада переважно формувалася з осіб, що 
мали тимчасову роботу (2-3 роки) в республіці, вчилися 
або залишилися на тривалий термін. Окрема категорія – 
україно-корейські подружжя.

Станом на 2016 рік в Республіці Корея постійно проживає 
або тимчасово перебуває 2 485 громадян України, зокре-
ма 230 громадян перебувають на консульському обліку в 
Посольстві України. Більшість мешкає у великих містах, 
насамперед у Сеулі.

У Республіці Корея відсутні громадські об’єднання чи ор-
ганізації закордонних українців, а також особи зі статусом 
закордонного українця. Втім революційні події 2013-2014 
років в Україні та російська агресія в Криму та на Донба-
сі згуртували громаду, яка утворила інтернет-спільноту в 
Фейсбуці – «Українці в Кореї». Ініціативна група у 2014 
році під стінами посольства Російської Федерації у Сеулі 
провела акцію протесту проти анексії Криму Росією.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Петро Могила – митрополит-просвітник

Українці в Республіці Корея
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На початку ХХI століття знадобилося багатомільйон-
не фінансування та п’ять років роботи в одному з най-
престижніших медичних центрів світу, щоб «відкрити» 
те, про що всі матері, багато батьків і усі самки ссавців 
знали завжди: новонародженому необхідний фізичний 
контакт з матір’ю, щоб розвиватися.

У 80-ті роки прогрес в області неонатальної реанімації 
дав можливість рятувати сильно недоношених дітей. У 
спеціальних інкубаторах-кувезах можна було з великою 

точністю створити умови, необхідні для підтримки жит-
тя у «креветочки», як їх ласкаво називали практиканти. 
Але тут з’ясувалося, що нервова система недоношених 
немовлят не зносить гігієнічних маніпуляцій медсестер. 
Тоді навчилися доглядати за немовлятами, не торкаю-
чись їх, а на кувезах почали вішати табличку: «Не чіпа-
ти».

Відчайдушні крики новонароджених іноді розривали 
серце навіть найбільш загартованим медикам, але ті, під-
коряючись дисципліні, їх ігнорували. 

Тільки от невдача: незважаючи на ідеальні температур-
ні умови, регульований рівень кисню і вологості, синє 
світло, вигодовування, виміряне з точністю до міліграма, 
– немовлята не росли! Чому ж в умовах, близьких до іде-
альних, природа відмовлялася виконувати свою роботу?

Це приклад того, як людина покладається на свій ро-
зум, нехтуючи почуттями.

Природа не робить помилок, їм піддається наш егоїс-
тичний розум, що прагне постійно виправляти природу.

Якщо судити по 10-річному амбітному плану роз-
витку Facebook, який оприлюднив Марк Цукерберг, 
ця компанія може змінити наш світ, і не в кращий бік. 

У ньому плані представлено стратегію соціальної 
мережі: об’єднатися зі штучним інтелектом, вір-
туальною і доповненою реальністю і досягти все-
осяжного підключення. З одного боку, майбутнє, яке 
Facebook бачить до 2026 року, захоплює дух: люди, 
що живуть на різних кінцях світу, більше не обмеже-
ні фізичними бар’єрами, якщо хочуть провести час 
один з одним – вони можуть просто зустрітися у вір-
туальній реальності.

З точки зору Facebook, це буде природним про-
довженням місії компанії, яка полягає у поєднанні 
людей, в тому числі – бізнесу і клієнтів, які повинні 
почати спілкуватися більш природно.

Поте ми повинні розуміти, що соцмережі в цілому 
і Facebook зокрема впливають на те, що ми читаємо 
і, можливо, на те, що ми думаємо. У віртуальній ре-
альності, яку створює Facebook, компанія зможе кон-
тролювати ще й те, що ми бачимо і що відчуваємо. 
Таємничі алгоритми компанії почнуть діяти новим, 
небаченим досі способом, безпосередньо звертаю-
чись до наших почуттів.

Истории 
из жизни

Мы с подругой находи-
лись в торговом центре 
и выиграли по мягкой 
игрушке в рекламной вик-
торине. По дороге увиде-
ли умственно отсталого 
мальчика с папой и отдали 
игрушки ему. Он сказал: 
«Спасибо». Его отец чуть 
не расплакался. Оказывает-
ся, мальчик не разговаривал 

несколько месяцев.
***

Четыре месяца назад у меня 
диагностировали облысение. 
Через месяц я потеряла во-
лосы. Было страшно идти 
в школу, я думала, что все 
будут пялиться на меня. На 
следующее утро я услышала 
стук в дверь, и десять моих 
друзей стояли на крыльце с 
полностью побритыми голо-
вами. Двое из них – девочки...

***
Иду утром домой. На две-

ри в подъезде объявление: 
«Дорогие соседи! Сегодня 
примерно в 9:20 у проход-
ной двери были утеряны 

120 грн. Если кто нашел, 

занесите, пожалуйста, в 
кв. 76 Антонине Петровне. 
Пенсия 1890 грн». Я беру 
120 грн, поднимаюсь, зво-
ню. Открывает бабушка в 
фартуке. Как только увиде-
ла меня, протягивающего 
деньги, сразу начала обни-
мать и причитать со слеза-
ми счастья. Рассказывает: 
«Пошла за мукой, вернув-
шись, вынимала ключи 
у подъезда – деньги-то, 
наверное, и уронила». Но 
деньги брать отказалась 
наотрез! Оказалось, что 
за пару часов я уже был 
шестым, кто нашел бабу-
лины деньги! Люди, я вас 
люблю за то, что вы такие!

Анекдот:
Больной (с надеждой): 
– Доктор, я буду жить?
Врач (вежливо): 
– Вас интересует, есть ли 

жизнь после смерти?

10 принципів, які дозволять нам стати кращими: 
Хороші відносини між людьми здатні змінити наше життя на краще, але перш за все людина повинна змінитися 

сама.
Принципи – це та основна істина, той закон або рушійна сила нашого життя. Вони завжди лежать в основі інших 

істин. Ось 10 чудових принципів, які дозволяють нам бути кращими.
1. Принцип дзеркала. Перш ніж судити про інших, слід звернути увагу на себе.
2. Принцип болю. Ображена людина сама ображає інших.
3. Принцип вищої дороги. Ми переходимо на більш високий рівень, коли починаємо поводитися з іншими краще, 

ніж вони поводяться з нами.
4. Принцип бумеранга. Коли ми допомагаємо іншим, ми допомагаємо самі собі.
5. Принцип молотка. Ніколи не використовуйте молоток, щоб вбити комара, який сів на чоло співрозмовника.
6. Принцип обміну. Замість того щоб ставити інших на місце, ми повинні поставити себе на їхнє місце.
7. Принцип навчання. Кожна людина, яку ми зустрічаємо, потенційно здатна нас чогось навчити.
8. Принцип харизми. Люди виявляють інтерес до людини, яка цікавиться нами.
9. Принцип 10 балів. Віра в найкращі якості людей зазвичай змушує їх проявляти свої найкращі якості.
10. Принцип конфронтації. Спочатку слід подбати про людей і тільки потім вступати з ними в конфронтацію.

Учень запитав Мудреця:
– Учителю, чи є ворожим світ? Чи він 

несе людині благо?
– Я розповім тобі притчу про те, як ста-

виться світ до людини, – відповів учитель.
«Давним-давно жив великий шах. Він на-

казав побудувати прекрасний палац. Там 
було багато чудес. Серед інших диковин у палаці була 
зала, де всі стіни, стеля, двері і навіть підлога були дзер-
кальними. Дзеркала були надзвичайно ясні, і відвідувач не 
відразу міг зрозуміти, що перед ним дзеркала, – настільки 
точно вони відображали предмети. Крім того, стіни цієї 
зали були влаштовані так, щоб створювалося відлуння. 
Якщо запитати: «Хто ти?», то з різних боків у відповідь 
чулося: «Хто ти? Хто ти? Хто ти?».

Одного разу в цю залу забіг собака і в подиві застиг по-
середині – ціла зграя собак оточила його з усіх боків, звер-
ху і знизу. Собака про всяк випадок оскалив зуби, і всі 
відображення відповіли йому тим же. Перелякавшись не 
на жарт, він відчайдушно загавкав. Луна повторила його 
гавкіт. Собака гавкав все голосніше. Луна не відставала. 
Собака метався туди і сюди, кусаючи повітря, і його відо-
браження теж носилося навколо, клацаючи зубами. 

На ранок слуги знайшли нещасного собаку мертвим в 
оточенні мільйонів відображень мертвих собак. У залі не 
було нікого, хто міг би заподіяти йому хоч якусь шкоду. 
Собака загинув, борючись зі своїми власними відобра-
женнями».

– Тепер ти бачиш, – завершив Мудрець, – інші люди не 
приносять ані добра, ані зла самі по собі. Усе, що відбу-
вається навколо нас – усього лише віддзеркалення наших 
власних думок, почуттів, бажань, вчинків. Світ – це вели-
ке дзеркало.

Як відображення у воді відображає обличчя, так серце 
іншої людини відображає твоє серце.

 Научись у муравья
Однажды, будучи на природе, я наблюдал удивитель-

ное зрелище: проснувшись рано утром, вижу, что в мой 
пятилитровый прозрачный бачок с водой попало несколь-
ко десятков муравьев. Сначала они барахтались врозь, но 
потом постепенно начали собираться в кучку. Увидев, что 
муравьи взбираются друг на друга и, как мне показалось, 
топят своих же, чтобы выжить, – я отказался от мысли им 
помочь.

Каково же было мое удивление, когда через два часа я 
увидел муравьев живыми. Они создали маленький пла-
вающий живой островок, расположившись друг на друге 
в виде пирамиды. Меня заинтересовала живучесть этих 
насекомых, и я стал наблюдать за ними. Те, что были вни-
зу, конечно же, находились в воде, но до определенного 
времени. Их добровольно сменяли муравьи с верхнего 
ряда. Они спускались в воду и только после этого, устав 
держать своих сородичей, насекомые вылезали на этот 
живой островок для отдыха, чтобы потом вновь сменить 
своих друзей. Причем ни один из них не пытался быстрее 
подняться наверх, наоборот, спешили спуститься в воду, 
туда, где было труднее всего.

Я был поражен их героическим самопожертвованием и 
взаимовыручкой и потому решил быстрее им помочь. Мне 
удалось найти ложку, которая легко входила в горлышко 
сосуда. Когда муравьи увидели спасение, они организо-
ванно по одному вылезли на сушу, но один, обессиленный, 
не смог зацепиться за край ложки и остался барахтаться 
в воде. Заметив это, последний муравей, замыкающий ко-
лонну, вернулся обратно. Я как будто слышал, что он зовет 
его и умоляет: «Держись, брат, я тебя не брошу!». Пони-
мая, что с «берега» не дотянуться, муравей стал спускать-
ся в воду, но тут я не мог больше смотреть на эту щемящую 

сердце картину и подвинул ложку поближе. Тогда он легко 
дотянулся до своего собрата и вытащил его. Таким обра-
зом, эта живая плавающая пирамида выжила благодаря 
взаимопомощи. 

Весь процесс наблюдения вызвал у меня массу разноо-
бразных чувств. Сначала было осуждение, когда я поду-
мал, что муравьи топят друг друга. Затем удивление, что 
они остались живы после долгого плавания в воде. Потом 
было просто интересно наблюдать за ними, но когда я уви-
дел четко отлаженную систему самоспасения, то пришел 
в восторг. Каждое насекомое знало, что ему нужно 

делать. И, конечно, я сожалел, что с самого начала 
не помог муравьям. Они своим поведением заставили 
меня устыдиться.

И последнее чувство, которое я пережил в это время, – 
великая досада. Непрерывным потоком ко мне шли мысли 
о людском – равнодушии, разногласиях и недоброжела-
тельности и т. д. Хотелось закричать на весь мир: «Люди! 
Если вы не знаете, как надо жить, научитесь хотя бы у 
муравьев».

Неужели мы глупее насекомых?! Нет толку от людских 
молитв, если они не подкрепляются делами.

Що допомагає зростати нашим дітям? Притча

ЯК НЕ ЗОМЛІТИ?
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МІГРАЦІЯ

Ікона Божої Матері «Споручниця грішних» (Корецька)

Цікаві факти про блукаючі камені

Чому бажають «Ні пуху ні пера»?ЛОГІЧНІ ЗАГАДКИ

 Ікона Божої Матері «Споручниця грішних» 
– один із відомих чудотворних образів. Пра-
вославні християни вшановують її пам’ять 20 
березня та 11 червня. Назва ікони пішла від 
напису на ній: «Я Споручниця грішних перед 
Сином Моїм…». 
 Вперше про ікону заговорили у 1843 році. Об-
раз Божої Матері зберігався у Миколаївському 
Одринському чоловічому монастирі в Орлов-
ській губернії в старій каплиці біля воріт. Ікона 
була настільки стародавньою, що не виклика-
ла у парафіян ані цікавості, ані належної шани. 
Але якось багатьом місцевим жителям у сно-
видіннях було Боже Одкровення, що «Споруч-
ниця грішних» наділена чудотворною силою, 
і до неї почали приходити люди з молитвами 
про свої проблеми та хвороби. Ікону урочи-
сто перенесли до храму, і вже через деякий 
час стало відомо про чудодійні зцілення тяж-
кохворих. А коли в тих краях сталася епідемія 
холери, багатьох вражених смертельною хво-
робою віруючих молитви до ікони повернули 
до життя.
 Ікона із зображенням Богоматері, що тримає 
на лівій руці Немовля, руки якого розташовані 

на правій руці Богородиці прославилася виті-
канням цілющого мира і була згодом перене-
сена в храм святителя Миколая, розташований 
в Хамовниках. 
 В Україні більш відома Корецька ікона Божої 
Матері з такою ж назвою. Цей образ з прадав-
ніх часів був власністю корецьких князів, які 
називали його «Благодатна». У 1622 році ос-
танній з князів, Самуїл, був полонений тур-
ками, а його брат Іоанн через обставини став 
католиком. Брат князя, бажаючи зберегти ро-
динну святиню, звернувся за допомогою до 
ігумені Серафіми, що була його сестрою. Іко-
ну було урочисто перенесено до Свято-Возне-
сенського Корецького жіночого православного 
монастиря. Там вона знаходиться і нині, не 
полишаючи в біді жодного, хто звертається до 
Богородиці зі щирою молитвою.
 У 2002 році ікону «Споручниця грішних» не-
відомі злодії намагалися викрасти з Корець-
кого монастиря. Але їх поживою стала тільки 
дорогоцінна риза, чудотворна ікона навіть не 
зрушила з місця. Стараннями монахинь, віру-
ючих та духовенства святий образ було віднов-
лено.

 Усі з дитинства знають, що камінь – це неживий предмет. Чи може 
він пересуватися самостійно? Виявляється, може. Так, в Каліфор-
нії, в Долині Смерті, приблизно в середині XX століття було по-
мічено унікальне явище – блукаючі камені, які розташувалися на 
місці висохлого озера.

 Кожен з них важив не менше трьох центнерів, а свідченнями їх 
пересувань були сліди, які вони залишали за собою у вигляді до-
вгих смуг. Але тут була одна проблема: ніхто ніколи не бачив без-
посередньо процесу руху – про факт зсувів свідчив лише зім’ятий 
пісок. 

 У 2011 році американські вчені вирішили пролити світло на да-
ний феномен і простежити, як це відбувається. Вони змонтували 
метеорологічну станцію, щоб стежити за силою і напрямком вітру, 
і встановили камери. Могло трапитися так, що чекати довелося б 
кілька десятиліть, оскільки камені пересувалися не постійно і за 
незвіданим до того моменту алгоритмом. Але дослідникам пощас-
тило: вони прийшли до розгадки вже до кінця 2013 року.
 Спочатку пройшов дощ зі снігом, утворивши невеликий шар води, 
а вночі вдарив мороз. Дно колишнього озера замерзло, і постали 
елементи крижин, які під впливом відносно невеликої сили вітру 
(близько 15 км/год) пересувалися, штовхаючи при цьому масивні 
камені. Ті, у свою чергу, залишали борозни, але їх ставало чітко 
видно лише в міру висихання дна озера.
 При цьому рух каменів міг відбуватися не завжди: для цього по-
трібні були конкретні умови – сила вітру, світло сонця і певна кіль-
кість води. Деякі таємниці світу перестали б для нас бути таємни-
цями, якби ми могли бачити більше навколо себе. Так сталося і тут.
 Туристи, які регулярно сюди приїжджали, могли споглядати цю 
картину, але при цьому не здогадуватися, що саме в цей момент ка-
мені рухаються, а не мляво стоять на місці. А помітити це складно 
було лише тому, що їх положення відносно один одного залишало-
ся незмінним, оскільки сусідні брили теж переміщалися. 
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 Цей вислів виник в се-
редовищі мисливців і ба-
зується на забобонному 
уявленні про те, що при 
прямому побажанні (і 
пуху, і пера) результати 
полювання можна «нав-
рочити».
 Перо в мові мисливців 
означає «птах», «пух» 
– звір. У відповідь, щоб 
теж не «наврочити», зву-
чало тепер вже традицій-
не: «До біса!». У давні 
часи мисливець, який 
відправлявся на проми-
сел, отримував це напут-
тя, дослівний «переклад» 
якого приблизно такий:  
«Нехай твої стріли летять 
мимо цілі, нехай розстав-
лені тобою сильця і кап-
кани залишаться порож-
німи, так само, як і ловча 

яма!». На що здобувач 
зазвичай відповідав у та-
кому ж дусі: «До біса!». І 
обидва були впевнені, що 
злі духи, незримо при-
сутні при цьому діалозі, 
залишаться вдоволеними, 
відстануть та не будуть 
робити підступів під час 

полювання.
 Ось таке побажання уда-
чі у своєрідній формі. Бо-
ятися наврочити люди не 
перестали і досі. «Ні пуху 
ні пера» кажуть школяру 
або студенту перед іспи-
том.
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- Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вільям Шекспір, 
Людвіг Ван Бетховен, Наполеон Бонапарт і Нерон – хто з 
них принципово відрізняється від інших?
-Людина розглядає портрет. «Чий це портрет ви розгляда-
єте?», – запитують у неї. Відповідь: «У сім’ї я зростав один 
як перст. І все-таки батько того, хто на портреті, – син 
мого батька». Чий портрет розглядає людина?
 -Що більше: сума всіх цифр або їхній добуток?
- У 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі 
живуть лише двоє людей, від поверху до поверху кількість 
мешканців збільшується вдвічі. На якому поверсі в цьому 
будинку частіше інших натискається кнопка виклику лі-
фта?
-Ковалю принесли п’ять ланцюгів, по три кільця в кожно-
му, і доручили з’єднати їх в один ланцюг. Коваль вирішив 
розкрити чотири кільця й знову їх закувати. Чи не можна 
виконати ту ж роботу, розкривши менше кілець?
-Що трапиться із білою панамою, якщо її опустити на 
дно озера на 3 хвилин 20 секунд?

Відповідь: Шерлок Холмс. Це вигаданий персонаж
Відповідь: Людина розглядає портрет свого сина
Відповідь: сума. Добуток буде рівним «0», тому що буде множення й на число «0»
Відповідь: на першому поверсі, незалежно від розподілу мешканців по поверхах
Відповідь: можна розкрити три кільця одного ланцюга, а потім цими кільцями 

з’єднати чотири шматки, що залишилися
Відповідь: намокне

ГОРОСКОП
на ЧЕРВЕНЬ 2020 року

Лев. У червні всі починання Левів 
увінчаються успіхом. У них з’явиться 
можливість встати на нову сходинку 
кар’єрних сходів і налагодити контакти 
з бізнес-партнерами.

Діва. Червень для Дів стане сприятли-
вим місяцем в особистому житті. Їх 
особлива привабливість уможливить 
появу нових романтичних зв’язків, 
які зможуть перерости в щасливі 
відносини. 

Скорпіон. На Скорпіонів першої декади 
негативно позначиться вплив Урану, який 
зведе нанівець успіх в любовних справах. 
Можливі розбіжності та сварки, які можуть 
призвести до розпаду відносин. 

Стрілець. У червні Стрільці першої дека-
ди зможуть показати свої найкращі риси 
і розширити коло спілкування. Їм вдасть-
ся обзавестися приємними і впливовими 
людьми, з якими Стрільцям вдасться 
зав’язати міцні дружні відносини. 

Козеріг.  У Козерогів першої декади з’являться 
нові перспективи в професійних справах. 
Представники знака в червні відчують 
особливу теплоту і турботу з боку своєї другої 
половинки. 

Водолій. Вплив Сонця подарує пред-
ставникам знака впевненість в собі і 
своїх можливостях. Стан внутрішнього 
спокою надасть шанс налагодити як 
справи на любовному фронті, так і на 
роботі. 

Риби. Для Риб першої-другої декади 
червень відкриє нові корисні зв’язки, 
яким сприятимуть родичі. Рибам 
необхідно показати оптимістичне став-
лення до життя в різних ситуаціях.

Овен. Місяць стане сприятливим для нала-
годження відносин з близькими людьми. 
Завдяки старанням і наполегливій праці 
Овнам вдасться досягти нових висот у 
кар’єрних справах.

Телець. Представники знаку зможуть вийти 
на новий рівень у відносинах з товаришами 
і співробітниками, що допоможе їм отрима-
ти повагу і вигоду. Юпітер подарує Тельцям 
нескінченний потік енергії, яку слід направи-
ти в потрібне русло.

Близнюки. У червні Близнюкам вар-
то дотримуватись дистанції у взаєминах 
з оточуючими, бо зайва наполегливість 
може зіграти проти них. Нептун чинити-
ме на Близнюків негативний вплив, що 
відіб’ється на їхніх моральних засадах і 
життєвій позиції. 

Рак. Ракам у червні слід взятися за 
нове заняття або відправитися на по-
шуки пригод. Для лікарів, фітнес-
тренерів і вчених, які народилися під 
знаком води, в червні відкриються нові 
горизонти і можливості.

Ваги. У червні удача посміхнеться Вагам, 
які планують відправитися в подорож. У 
них з’явиться можливість добре відпочити, 
зарядитися енергією і обзавестися 
потрібними знайомствами. 


