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22 квітня 2016 року під головуванням Голови ДМСУ М. Ю. Соколюка було про-
ведено розширене виїзне засідання Колегії ДМС на базі УДМС у Рівненській об-
ласті (м. Рівне).

У колегії взяли участь і виступили:
Ю.Ю. Приварський – в.о. голови Рівненської ОДА, С. М. Васильчук – заступник 

міського голови м. Рівне, А. Д. Ковальчук – прокурор Рівненської області, В.В. Бедрій 
– начальник УСБУ в Рівненській області, В.В. Голубош – т.в.о. начальника ГУ НП в 
Рівненській області.

За результатами роботи ДМСУ за І квартал 2016 року на колегії було 
розглянуто наступні питання.

1. Про проблемні питання щодо оформлення документів, які посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України, виконання вимог Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 
10.12.2015 р. № 888-VІІІ.

2. Про проблемні питання використання веб-порталу реєстрації місця 
проживання/перебування засобами ЄДДР.
3. Про проблемні питання документування іноземців та осіб без громадянства в 

Україні. Практика взаємодії з правоохоронними органами з питань організації проти-
дії нелегальній міграції. Проблемні питання, які виникають при підготовці, поданні та 
розгляді позовів про примусове видворення у судових інстанціях.

4. Про запровадження електронної черги в територіальних органах ДМС.
5. Про модернізацію державної служби в контексті реалізації нової редакції Закону 

України «Про державну службу».
6. Про стан фінансового забезпечення ДМС на 2016 рік, дотримання фінансової та 

бюджетної дисципліни.
7. Про результати проведення службового розслідування у Головному управлінні 

ДМСУ у Львівській області.
8. Підведення підсумків та основні завдання на II квартал 2016 року.
За результатами розглянутих питань було прийнято відповідне рішення колегії.
Учасники колегії  ознайомилися з досвідом роботи Рівненської міграційної служби, 

а також відвідали новостворений Центр надання адміністративних послуг Рівненської 
міської ради.

Минуло трохи більше 2 місяців з 
часу останнього засідання Колегії. Ці 
два місяці дали змогу проаналізувати 
стан запровадження тих реформ, які 
ми розпочали в міграційній службі, а 
також окреслити план роботи на най-
ближчу перспективу.

За цей порівняно невеликий промі-
жок часу вдалося багато чого досягти. 
Оформлено понад 65 тисяч ID-карток. 
Продовжується розбудова захищеної 
телекомунікаційної мережі ДМС та 
збільшення місць оформлення в ЄІАС 
УМП. У 2016 році планується підклю-
чити всі наші територіальні підрозділи.  
Розроблено програмне забезпечення 
для  можливості внесення інформації з 
наявних баз за минулі періоди в підси-
стему ЕІАС УМП «Недійсні докумен-
ти».

Зроблено важливий крок на шляху до 
децентралізації влади –  відтепер органи 
місцевого самоврядування самостійно 
реєструють осіб за місцем проживання. 
Проведено значну роботу щодо інвен-
таризації всіх карток реєстрації особи 
та адресних карток та передано їх до 
органів, що здійснюють реєстрацію, а також доведено зазначену інформацію до ві-
дома громадськості, надано практичну, консультативну та методологічну допомогу 
працівникам відповідних органів реєстрації. Ознакою того, що роботу проведено 
на совість є те, що жодна з облдержадміністрацій не повідомила про неготовність 
виконувати з 4 квітня 2016 року повноваження у сфері реєстрації, делеговані ДМС.

Початок, продовження див. на стор. 2

Юридичний 
дайджест

У Державному 
підприємстві 
«Документ»

На часі

Розширене виїзне засідання Колегії ДМС 

За результатами засідання Колегії 
Державної міграційної служби

Голова Державної міграційної 
служби України 

Максим Юрійович Соколюк

Міграційна ситуація у 
Тернопільській області: 
стан, проблеми і 
шляхи їх вирішення
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Розуміючи складність цього 
питання та відсутність коштів в 
територіальних громадах, ДМС 
розробила та запровадила про-
грамний продукт для ведення 
на безоплатній основі реєстрів 
територіальних громад, який 
розташований на веб-порталі 
ДМС України. Також для на-
дання консультацій ДМС ство-
рена служба технічної підтрим-
ки, яка надає консультації щодо 
підключення та роботи терито-
ріальних громад.

Важливим результатом роботи 
ДМС за І півріччя стало запро-
вадження електронної черги в 
підрозділах ДМС м. Києва, в 
планах – поширення такої прак-
тики по всій території України. 
Першими практичними резуль-
татами цього кроку стало істот-
не зменшення, і навіть зникнен-

ня, черг в підрозділах м. Києва, 
зростає рівень задоволеності 
громадян.

ДМС активно працює над 
усуненням недоліків, які гро-
мадськість традиційно заки-
дала міграційній службі. Так, 
з підрозділів ДМС виводяться 
працівники ДП «Документ» 
(наразі вони повністю виведені 
в Дніпропетровській, Одеській, 
Харківській областях та у мі-
сті Києві). Повне завершення 
надання супутніх послуг пред-
ставниками ДП «Документ» у 
підрозділах ДМС відбудеться у 
травні цього року. В результаті 
вже зафіксовано майже пов-
ну відсутність скарг громадян 
щодо неможливості оформлен-
ня документів без сплати за 
послуги, які надаються праців-
никами ДП «Документ», що у 
свою чергу зменшило загальну 
кількість звернень приблизно у 
10 разів!

Очікуємо, що доступ грома-
дян до сервісів ДМС зроста-
тиме за рахунок ЦНАПів, які 
виступатимуть фронт-офісами, 

їм доведено специфікації необ-
хідного обладнання, ведеться 
роз’яснювальна робота з місце-
вими органами влади щодо за-
купівлі обладнання, адже меха-
нічне перенесення обладнання з 
підрозділів ДМС до ЦНАПів не 
призведе до збільшення кілько-
сті точок доступу громадян до 
адмінпослуг. Повинна існувати 
здорова конкуренція між під-
розділами ДМС, паспортним 
сервісом ДП «Документ» та 
ЦНАПами, це підвищить якість 
надання послуг. 

У І півріччі істотно посилено 
напрямок боротьби з нелегаль-
ною міграцією та підготовки на 
випадок зростання міграційних 
потоків територією України. 
Насамперед посилено контроль 
за виконанням завдань щодо 
протидії нелегальній міграції, у 

першу чергу – це профілактич-
на робота, здійснення міграцій-
ного контролю на територіях 
обслуговування, виявлення та 
видворення незаконних мігран-
тів. Відпрацьовуються чіткі та 
зрозумілі алгоритми дій кожно-
го з ЦОВВ у сфері виявлення та 
протидії нелегальній міграції. 
Ведеться робота з удосконален-
ня законодавства з міграційних 
питань. 

ДМС наполегливо працює 
над посиленням спроможності 
розміщення як шукачів захи-
сту, так і незаконних мігрантів 
(ПТПІ, ПТРБ). На цьому шляху 
є деякі перешкоди. Мабуть всі 
знають про напружену ситуа-
цію, що склалася в м. Яготині 
Київської області у зв’язку з 
відкриттям Пункту тимчасово-
го розміщення біженців. Штуч-
но нагніталися негативні на-
строї серед місцевої громади, 
пов’язані  з нібито поселенням 
в ПТРБ громадян Сирії, які про-
живають на території України. 
ДМС неодноразово роз’ясню-
вала свою позицію в ЗМІ, яка 

полягає у тому, що жодних до-
мовленостей чи угод щодо за-
провадження преференційного 
режиму надання статусу біжен-
ця громадянам Сирії або пере-
селення сирійських біженців в 
Україну з держав ЄС не існує, 
а відкриття ПТРБ та поселення 
до цієї установи шукачів між-
народного захисту відбудеться 
лише після погодження із гро-
мадою міста Яготина.

ДМС вживає дієвих кроків для 
подолання в ДМС тих проблем, 
про які цілком справедливо го-
ворить громадськість. Це на-
самперед боротьба з корупцією 
і тими зловживаннями, які, на 
жаль, досі мають місце в мі-
граційній службі. Протягом І 
кварталу 2016 року порушено 
17 кримінальних проваджень (у 
тому числі за фактом) стосов-

но 21 посадової особи ДМС у 
зв’язку із вчиненням правопо-
рушень у сфері службової ді-
яльності.  У порівнянні 
з аналогічним періодом 2015 
року кількість фактів порушень 
кримінальних проваджень сто-
совно працівників ДМС збіль-
шилась  майже у 4 рази. 
У переважній більшості кримі-
нальні провадження стосовно 
працівників ДМС порушува-
лися за прийняття ними пропо-
зиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди. 

З кінця лютого по 15 квітня 
було проведено два службових 
розслідування у Головному 
Управлінні ДМС у Львівській 
області. Матеріали службового 
розслідування направлено до 
правоохоронних органів для на-
дання їм правової оцінки та ре-
агування у межах компетенції.

Такі службові розслідування 
проводитимуться й надалі. По-
рушники будуть швидко вияв-
лятися, винні – притягатися до 
відповідальності. 

Безумовно, одним з показни-

ків якості надання адміністра-
тивних послуг є наявність скарг 
на дії або бездіяльність посадо-
вих осіб ДМС. 

Найбільш поширені питан-
ня у зверненнях та скаргах 
громадян:

• витребування під час прийо-
му громадян щодо здійснення 
відповідних процедур додат-
кових документів, не передба-
чених нормативно-правовими 
актами;

• вимагання від громадян 
неправомірної вигоди при                         
оформленні документів (у тому 
числі за прискорення);

- нав’язування незаконних 
платежів (на канцелярію, на 
довідку про несудимість тощо, 
при несплаті працівники від-
мовляються приймати грома-
дян);

• штучна затримка вже 
оформлених документів.

ДМС активно реагує на всі 
скарги та звернення. Для ви-
рішення деяких проблем, які 
набули системного характеру, 
розроблено та впроваджено 
конкретні технічні рішення. 
Так, на сайті ДМС запрова-
джено сервіс перевірки стану 
оформлення паспорту для ви-
їзду за кордон та паспорту у 
формі картки, а отже громадяни 
можуть перевірити дистанцій-
но стан оформлення паспорту. 

У І півріччі істотно посиле-
но роботу з виявлення підро-
блених паспортів. Останнім 
часом почастішали випадки 
виявлення паспортів громадя-
нина України, бланки яких не 
виготовлялися ДП «Полігра-
фічний комбінат «Україна» по 
виготовленню цінних паперів» 
та є підробленими. З метою не-
допущення використання таких 
паспортів до територіальних 
органів ДМС надіслана інфор-
мація про основні візуальні від-
мінності підробленого бланка 

паспорта громадянина України 
від бланка паспорта громадяни-
на України, виготовленого По-
ліграфкомбінатом «Україна».  

Протягом першого кварта-
лу 2016 року в центральному 
апараті ДМС активізувалася 
робота щодо виявлення грома-
дян України, які документовані 
паспортами громадянина Укра-
їни з порушенням вимог зако-
нодавства України, особливо 
щодо громадян, які є вихідцями 
з країн Близького Сходу та кра-
їн ризикової міграції.

Напрямами подальшого ре-
формування в ДМС у ІІІ пів-
річчі стануть:

• після прийняття законопро-
екту № 3224 – запровадження 
нової системи ідентифікації 
та заміна паперових паспортів 
у формі книжечки на ID-карт-
ки. Дані всіх громадян будуть 
перевірені, внесені до ЄДДР 
і в подальшому отримання 
будь-якого іншого документа 
громадянином буде максималь-
но спрощеним;

• подальше спрощення, 
пришвидшення, стандартиза-
ція та  автоматизація процедур 
надання сервісів громадянам, 
поступове позбавлення папе-
рового документообігу (замість 
копій документів – скануван-
ня та запровадження системи 
електронного документообігу в 
підрозділах ДМС); 

• впровадження можливості 
оплати послуг ДМС через Ін-
тернет, оплати банківською 
карткою в платіжних терміна-
лах;

•  продовження  ре форми 
ДМС: кадрове оновлення мі-
граційної служби шляхом про-
ведення відкритого конкурсу на 
всі вакантні посади, залучення 
до роботи, де це можливо, ста-
жерів та волонтерів, проведен-
ня атестації всіх працівників 
ДМС. Побудова системи по-
стійного навчання співробіт-
ників шляхом тренінгів, в т.ч. 
дистанційного навчання;

• позбавлення паперового до-
кументообігу та впровадження 
електронного документообігу 
шляхом оснащення комп’ю-
терною технікою та каналами 
зв’язку всіх підрозділів ДМС 
(до кінця року буде додатко-
во обладнано ще 240 авто-
матизованих робочих місць 
(для оформлення ID-карток 
та біометричних закордонних 
паспортів). Переведення па-
перових архівів в електронну 
форму;

• впровадження електронної 
черги у всіх підрозділах ДМС;

• посилення взаємодії з право-
охоронними органами з питань 
організації протидії нелегаль-
ній міграції

У ІІ півріччі ДМС продовжу-
вала упевнено крокувати шля-
хом реформ. Ми зробили перші 
важливі кроки на цьому шляху. 
І рухатимемося ним далі! 

За результатами засідання Колегії 
Державної міграційної служби

Продовження, початок  див. на стор. 1
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Євросоюз може не надати Україні 
безвізовий режим, — заявив Прези-
дент України Петро Порошенко.

«Чи може бути крок назад? Теоретично 
може бути таке, що Рада ЄС не затвер-
дить безвізовий режим з Україною. Але 
останні два тижні у мене була дуже ве-
лика дипломатична активність, я провів 
переговори з президентом Єврокомісії, 
з президентом Європейської Ради, з лі-
дерами європейських держав, і вони усі 
звернулися до Європейського парламен-
ту. Мартін Шульц сказав, що ми будемо 
робити все можливе для того, щоб при-
скорити прийняття цього рішення Євро-
парламентом, він переконаний в пере-

мозі», – зазначив Порошенко.
На його думку, вже в другій половині 

поточного року безвізовий режим з боку 
ЄС для України стане реальністю. «Я не 
бачу зараз загроз, що Україні безвізовий 
режим не буде надано. У другій полови-
ні 2016 року українці повинні їздити в 
Європейський Союз за своїм біометрич-
ним паспортом», – сказав Президент.

Головне, за словами Порошенка, вже 
зроблено: Єврокомісія, яка представляє 
весь ЄС, одноголосно проголосувала за 
те, щоб передати законодавчі пропозиції 
про надання Україні безвізового режиму 
в Європарламент і Європейську Раду.

vesti-ukr.com

У ході наради в Латвії міністри за-
кордонних справ 12 країн Європи за-
кликали негайно ввести безвізовий 
режим з Україною та Грузією. Про це 
йдеться в повідомленні прес-служби 
МЗС Латвії.

«У сфері мобільності міністри наго-
лосили на необхідності без зволікан-
ня надати безвізовий режим Грузії та 
Україні», — йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що глави 
МЗС підтвердили пріоритетність полі-
тики Східного партнерства.

Також вони підтвердили готовність 
підтримувати реалізацію асоціації з 
Україною, Молдовою та Грузією.

Відзначимо, у зустрічі брали участь 
міністри закордонних справ Данії, Іс-
ландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції, 
Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Словач-
чини, Польщі та Угорщини.

Зустріч була присвячена питанням 
безпеки, енергетичної співпраці, те-
матиці Східного партнерства та іншим 
європейським проблемам.

korrespondent.net

Завданням нового Уряду повинна 
стати підтримка макроекономічної 
стабільності, боротьба з корупцією, а 
також орієнтація на подальше еконо-
мічне зростання, заявив Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман, відкри-
ваючи в середу, 20 квітня, перше 
засідання Кабінету Міністрів.

«Наші пріоритети незмінні – підвищен-
ня якості держуправління, забезпечення 
макрофінансової стабільності, віднов-
лення економічного зростання. Один з 
пріоритетів – подолання корупції», – за-

явив Гройсман.
Він додав, що необхідно також напов-

нювати бюджет, який буде направлений 
на здійснення першочергових реформ.

Глава Уряду також зазначив, що но-
вопризначені міністри знайомляться зі 
станом справ в країні і готують програ-
му своїх дій. Гройсман нагадав, що вже 
через 30 днів буде готовий покроковий 
план першочергових реформ.

Він підкреслив, що перші рішення буде 
прийнято вже на першому засіданні.

nv.ua

Навесні 1986 року сталася жахлива 
трагедія, після якої весь світ дізнався 
про українське місто Чорнобиль. Дата 
річниці аварії на Чорнобильській атом-
ній електростанції – 26 квітня. Минуло 
вже три десятки років з моменту ката-
строфи, але пам’ять про неї досі живе в 
серцях тисяч людей.

Згідно з Указом Президента Украї-
ни № 702/2015 «Про заходи у зв’язку 
з 30-річчям Чорнобильської катастро-
фи», 2016 рік оголошений роком пам’я-
ті жертв Чорнобильської катастрофи. 
Також уряду було доручено розробити 
перелік заходів регіонального та дер-
жавного рівня. Крім цього, згідно з 
Указом № 702/2015, необхідно розро-

бити пропозиції щодо створення Чор-
нобильського біосферного заповідника 
і до 1 липня 2016 року переглянути кор-
дони «зони відчуження».

Річниця аварії на ЧАЕС стала голов-
ною темою аудієнції Папи Римського, 
яка пройшла у Ватикані 20 квітня. На 
ній була присутня делегація ветеранів 
трагедії з України, Білорусі та Росії. 
Панахида за жертвами Чорнобильської 
катастрофи пройшла в римській базилі-
ці Santa Maria Maggiore.

25 квітня в Києві відбулася Асамблея 
донорів ядерної безпеки за підтримки 
ЄБРР, а 26 квітня її делегація відвідала 
Чорнобильську станцію.

www.rbc.ua

Верховна Рада України призначила 
Володимира Гройсмана Прем’єр-мі-
ністром.

За відповідне рішення свій голос від-
дали 257 народних депутатів.

Цією ж постановою Рада задоволь-
нила заяву Прем’єр-міністра України 
Арсенія Яценюка про звільнення його з 
займаної посади, що тягне за собою від-
ставку всього Кабінету Міністрів.

Парламент також скасував прийняту 
16 лютого постанову про визнання не-
задовільною роботи Кабміну під керів-
ництвом Яценюка. Тоді депутати зроби-
ли безуспішну спробу відправити Уряд 
у відставку.

nv.ua

Петро Порошенко: безвізовий 
режим Україні Європейський 

Союз може і не надати

МЗС 12 країн закликали до
 скасування віз для українців

Володимир Гройсман 
провів перше засідання 

Кабінету Міністрів

Річниця Чорнобиля: 
заходи до пам’ятного дня

Верховна Рада обрала 
нового Прем’єр-міністра

За даними ООН, за час проведення бойових дій на сході України загинули 9 тисяч 167 осіб, близько 21 тисяч 
осіб були поранені, а Донецьку і Луганську області з початку конфлікту покинули 1 млн 8 тисяч 684 людини

Глави МЗС підтвердили готовність підтримувати реалізацію 
асоціації з Україною, Молдовою та Грузією
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У зв’язку з набранням чинності окремими по-
ложеннями Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміні-
стративних послуг») в Україні змінюється си-
стема реєстрації місця проживання.

Відповідно до Закону, органом реєстрації 
визначено виконавчий орган сільської, селищ-
ної або міської ради, сільського голову (у разі 
якщо, відповідно до Закону, виконавчий орган 
сільської ради не утворено). Загальна проце-
дура та вимоги щодо переліку документів, які 
необхідні для реєстрації, суттєво не змінилися. 
Адреси, за якими можна буде отримати послу-
гу з реєстрації місця проживання, розміщено на 
інформаційних стендах у всіх підрозділах ДМС 
України.

Штампи до паспортів громадянина України 
проставлятимуть органи реєстрації, за винят-
ком випадків відновлення втрачених докумен-
тів та оформлення першого паспорта громадя-
нина України. Місцеві громади передаватимуть 
інформацію про реєстрацію місця проживання 
для внесення до Єдиного державного демогра-

фічного реєстру.
З метою координації дій щодо здійснення реє-

страції місця проживання місцевими громадами 
Державною міграційною службою розроблено 
Правила реєстрації місця проживання та Поря-
док передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру 
(Постанова КМУ від 02.03.2016 р. №207), а та-
кож завчасно поінформовано обласні та у місті 
Києві державні адміністрації про необхідність 
забезпечення виконання зазначених функцій.

dmsu.gov.ua

Голова ДМС М.Ю. Соколюк у складі 
української делегації перебував у м. 
Мінськ (Республіка Білорусь) з метою 
участі в українсько-білоруських кон-
сультаціях з консульсько-правових пи-
тань, а саме щодо обговорення питання 
взаємних поїздок громадян України та 
Республіки Білорусь у рамках реалі-
зації Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Біло-
русь про безвізові поїздки громадян від 
12.06.2009 р.

У ході консультацій білоруською 
стороною, враховуючи рекомендації 
ICAO, було запропоновано здійснюва-
ти поїздки громадян України до Білору-
сі виключно за закордонними паспор-
тами (громадяни Білорусі в’їжджають 
в Україну за паспортом громадянина 
Білорусі, який одночасно є і паспортом 
для виїзду за кордон).

Ураховуючи таку позицію білоруської 
сторони, представники України запро-
понували ввести перехідний період для 

запровадження такого режиму поїздок 
наших громадян до Білорусі. Так, сто-
ронами було узгоджено позиції, що в 
міжнародних аеропортах режим в’їзду 
наших співвітчизників до Білорусі ви-
ключно за закордонними паспортами 
запроваджується з початку 2017 року, в 
міжнародних та міждержавних пунктах 
пропуску залізничного і автомобільно-
го транспорту – з квітня 2017 року, а в 
місцевих пунктах пропуску через дер-
жавний кордон – з 2018 року.

При цьому планується максимальне 
спрощення режиму перетину україн-
сько-білоруського державного кордону 
для громадян України, які прожива-
ють у прикордонних регіонах, зокрема 
шляхом внесення відповідних змін до 
двосторонніх документів.

З метою продовження діалогу з цьо-
го питання Сторонами було домовлено 
провести наступний раунд переговорів 
у травні поточного року в м. Київ.

dmsu.gov.ua

Відбулися українсько-білоруські консультації 
з консульсько-правових питань

З 8 квітня за допомогою 
онлайн-сервісу на сайті міграцій-
ної служби можна роздрукувати 
платіжні реквізити для оформлен-
ня паспорта для виїзду за кордон у 
всіх підрозділах, які надають таку 
послугу. Особливо корисним сер-
віс є для громадян, які використо-
вують онлайн-запис до електро-
нної черги.

Сервіс створено у березні, однак 
на першому етапі він охоплював 
лише підрозділи у місті Києві. 
Відтепер платіжку можна надру-
кувати для будь-якого підрозділу, 
що надає послугу з оформлення 
закордонного паспорта. Сервіс 
доступний за посиланням: http://
dmsu.gov.ua/invoice/

Розширено і покриття сервісу 
електронної черги: відтепер запи-
сатися у чергу через онлайн-сервіс 

можна до всіх підрозділів Києва. 
Міграційною службою опрацьову-
ється питання поступового запро-
вадження системи у всіх областях 
України.

Паралельно продовжується виве-
дення працівників ДП «Документ» 
з підрозділів міграційної служби. 
Станом на початок квітня надання 
супутніх послуг працівниками ДП 
«Документ» у підрозділах мігра-
ційної служби повністю припине-
но у Дніпропетровській, Одеській, 
Харківській областях та у місті 
Києві. Загалом представники під-
приємства ще надають послуги у 
205 з понад 600 підрозділів ДМС. 
Повне завершення надання супут-
ніх послуг представниками ДП 
«Документ» у підрозділах ДМС 
має відбутися у травні цього року.

dmsu.gov.ua

На веб-сайті державного підприємства Полі-
графкомбінат «Україна» доступні для безкош-
товного завантаження програми для зчитуван-
ня інформації з безконтактних електронних 
носіїв (БЕН) паспорта громадянина України у 
формі картки.

Наразі доступні програми для систем Windows 
(стаціонарні комп’ютери) та Android (мобільні 
пристрої).

Для зчитування даних паспорта необхідно 
мати мобільний пристрій, який працює на сис-
темі Android та підтримує технологію NFC або 
стаціонарний комп’ютер та спеціальний рідер.

Завантажити програмне забезпечення можна 
на сайті Поліграфкомбінату «Україна» або за 
прямим посиланням: завантажити.

dmsu.gov.ua

З 4 квітня реєстрацію місця 
проживання здійснюють 
місцеві виконавчі органи 

Програмне забезпечення 
для зчитування ID-паспортів

Сервіс друку платіжних 
реквізитів працює для 
всіх підрозділів ДМСУ

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, 
злагоди та нових успіхів у Вашій 

професійній діяльності!

Начальника УДМС України у 
Рівненській області

Драпчинську Лілію Аркадіївну!
Радника Голови ДМСУ

Дехтяренка Сергія Стаховича!

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ТА 
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МІГРАЦІЯ» ВІТАЮТЬ З

 ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:
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У територіальних міграційних службах України

Четвертого квітня начальник Управлін-
ня Державної міграційної служби України 
в Чернігівській області Ксенія Лук’янець 
розповіла кореспондентові Чернігівської 
філії Національної телерадіокомпанії Укра-
їни про зміни у чинному законодавстві 
щодо порядку реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання.

Зокрема Ксенія Вікторівна повідомила 
радіослухачам про те, що, починаючи з 4 
квітня 2016 року, зареєструвати місце про-
живання чи знятися з реєстрації можна буде 
лише у місцевих органах виконавчої влади.

«29 грудня 2015 року набув чинності За-
кон України від 10.12.2015 р. №888-ІІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування та опти-
мізації надання адміністративних послуг». 
А Постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.03.2016 р. № 207 затверджено Прави-
ла реєстрації місця проживання та Порядок 
передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реє-
стру.

«Тож, відповідно до вимог чинного зако-

нодавства, з 4 квітня 2016 року повнова-
ження щодо реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичних 
осіб делегуються виконавчим органам сіль-
ських, селищних, міських рад», – зазначила 
Ксенія Вікторівна.

А.  Шевченко, УДМСУ 
в Чернігівській області

6 квітня 2016 року відбулась зустріч 
начальника ДМСУ в Одеській області з 
журналістами, на якій О.Г. Погребняк 
надала більш детальну інформацію про 
нововведення при реєстрації місця про-
живання громадян. А саме: збільшився 
термін, протягом якого особа зобов’язана 
зареєструвати своє місце проживання, з 
10 до 30 днів, також з’явилася можливість 
зареєструвати новонароджену дитину вже 

при отриманні свідоцтва 
про народження. Окрім 
того, з 4 квітня реєстрацію 
місця проживання грома-
дян здійснює не міграційна 
служба, а органи місцевого 
самоврядування.

Олена Геннадіївна також 
розповіла про стан вида-
чі нових паспортів грома-
дянина України у вигляді 
ID-карток, які видаються 
громадянам з 16 років. Так, 
за 3 місяці 2016 року було 
прийнято 3408 заяв на от-

римання вказаних документів та видано 
1930 ID-карток. 

У м. Одесі та Одеській області прийма-
ють документи на видачу паспорта нового 
зразка в 16 підрозділах з 33. Надалі пла-
нується поступове оснащення необхідним 
обладнанням усіх підрозділів міграційної 
служби.

ГУ ДМС України в Одеській області

Відкриття Чернівецького міського відді-
лу УДМС в Чернівецькій області відбуло-
ся за участі начальника міграційної служ-
би краю Віталія Вербицького та міського 
голови Олексія Каспрука.

Як розповів представникам ЗМІ началь-
ник Управління Віталій Вербицький, 
відділ, який був створений внаслідок де-
централізації та реорганізації районних 
міських підрозділів – Першотравневого, 
Шевченківського та Садгірського – об-
слуговуватиме близько 260 тис. чернівчан 
і надаватиме повний пакет адмінпослуг, 
котрі входять до повноважень міграційної 
служби. Головний міграційник області за-
уважив, що чернівчани вже найближчим 
часом зможуть відчути покращення робо-
ти підрозділу, і найперше – за такими за-
требуваними напрямками, як оформлення 
паспорта громадянина України  для виїзду 
за кордон та оформлення паспорта грома-
дянина України у вигляді ID-картки. 

Очільник міської ради запевнив чер-
нівчан, що вже найближчими днями до 
Чернівецького міського відділу УДМС 
курсуватиме автобус за зручним маршру-
том. 

М. Мартинюк, УДМСУ
в Чернівецькій області

15 квітня у прес-центрі Житомирської 
міської ради відбулось засідання комісії з 
питань використання нежитлових примі-
щень комунальної власності м. Житомира, 
у якій взяв участь начальник Управління 
ДМС України в області Олександр Радько. 
Під час засідання головував перший заступ-
ник міського голови Олексій Ясюнецький.

Одним із питань, винесених на розгляд 
комісії, було питання розміщення відпо-
відних служб, які здійснюють надання ад-
міністративних послуг жителям обласного 
центру, в одному приміщенні.  

При обговоренні даного питання керівник 
міграційної служби Житомирщини зазна-
чив, що після набуття чинності Декрету Ка-
бінету Міністрів України «Про Державне 
мито» та ст. 64 Бюджетного Кодексу Укра-
їни зі змінами, внесеними згідно з Законом 
України № 118-VIII від 15.01.2015 р., кош-
ти за сплату Державного мита надходять до 
бюджетів міських та районних рад, анало-
гічно справляється і плата за надання адмі-
ністративних послуг. 

 А. Шнайдер, УДМСУ 
в Житомирській області

Начальник УДМСУ Чернігівщини
провела зустріч з  кореспондентом 

телерадіокомпанії «Сівер-Центр»

Начальник УДМСУ в Житомирській 
області взяв участь у засіданні комісії 

з питань використання нежитлових 
приміщень комунальної власності

У Чернівцях відкрили міський відділ 
Управління ДМС України

У Запорізькому міськвиконкомі дітям-си-
ротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнилося 16 років, уро-
чисто вручили паспорти громадянина Украї-
ни європейського зразка у вигляді ID-картки.

Перші в своєму житті дорослі документи 
підлітки одержали від заступника міського 
голови Анатолія Пустоварова та начальника 
УДМС України в Запорізькій області Олек-
сандра Харіни.

Сучасні документи, а також годинник з 
дарчим написом «Хай щастить», отримали 
30 юнаків та дівчат, серед яких багато та-
лановитих особистостей, які не лише гарно 
вчаться в школах і професійно-технічних 
училищах міста, а й проявляють себе у 
спорті та творчості. 

Вітаючи підлітків з цим важливим днем, 
Олександр Харіна побажав їм успіхів у всіх 
починаннях та зазначив, що під час важли-
вих змін в житті їх завжди буде супроводжу-
вати найважливіший документ – паспорт 
громадянина України. Він також розповів 
молоді, які перспективи відкриваються пе-
ред власниками паспортів нового зразка.

Н. Вілена, УДМС України
 в Запорізькій області

У Запоріжжі дітям-сиротам урочисто 
вручили їх перші внутрішні

паспорти європейського зразка
Начальник УДМС України в Рівненській об-

ласті Л.А. Драпчинська взяла участь у прак-
тикумі із застосування законодавства, зокрема 
щодо реалізації Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого са-
моврядування та оптимізації надання адміні-
стративних послуг», котрий відбувся 5 квітня.

 Дану зустріч, в рамках проекту «Розробка 
курсу на зміцнення місцевого самоврядування 
в Україні», організувала Асоціація міст України 
за підтримки USAID. Під час заходу до спілку-
вання були запрошені міські, селищні голови 
області, експерти – консультанти АМУ в Рів-
ненській області, начальники управлінь Рівнен-

ського міськвиконкому.
Керівник міграційної служби роз’яснила по-

рядок ведення реєстру громад та порядок пе-
редачі інформації про зареєстрованих і знятих 
з реєстрації осіб до територіальних підрозділів 
служби. Вона також зазначила, що працівники 
ДМС протягом квітня надаватимуть методичну 
та практичну допомогу безпосередньо у ново-
створених органах реєстрації.

Станом на 5 квітня 2016 року робота з реєстра-
ції/зняття з реєстрації місця проживання розпо-
чалася практично в усіх органах місцевого са-
моврядування області.

В. Іванюк, УДМС України 
в Рівненській області

Начальник ГУ ДМСУ в Одеській 
області О.Г. Погребняк дала 

коментарі телеканалу «7 канал» 

У практикумі Асоціації міст України 
взяла участь начальник 

Управління ДМСУ в Рівненській 
області Л. А. Драпчинська
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У період з 21 березня по 3 квітня 2016 
року проводилися цільові профілактич-
ні заходи щодо нагляду та контролю за 
виконанням законодавства в міграцій-
ній сфері під умовною назвою «Мі-
грант».

З метою організації та координації ді-
яльності територіальних органів і під-
розділів ДМС України з підрозділами 
Національної поліції України, Служби 
безпеки України, Державної прикор-
донної служби України, представни-
ками органів влади та місцевого само-
врядування в ГУ ДМС, УДМС України 
в областях та м. Києві були створені 
робочі групи, проведені координаційні 
наради.

У результаті здійснених заходів було 
виявлено 757 нелегальних мігрантів, 
відносно 666 прийнято рішення про 
примусове повернення, 46 іноземців 
примусово видворено, 32 іноземці роз-
міщено до ПТПІ, 81 іноземцю заборо-
нено в’їзд в Україну, 28 іноземцям ско-
рочено строк тимчасового перебування 
в Україні.

До адміністративної відповідальності 
притягнуто 2558 порушників, у тому 
числі за:

- ч. 1 ст. 203 КУпАП (Порушення іно-
земцями та особами без громадянства 
правил перебування в Україні і тран-
зитного проїзду через територію Укра-
їни) – 1 868;

- ст. 204 КУпАП (Порушення поряд-
ку працевлаштування, прийняття на 
навчання, надання житла, реєстрації 
іноземців та осіб без громадянства та 
оформлення для них документів) – 48;

- ст. 205 КУпАП (Невжиття заходів 
для забезпечення своєчасної реєстра-
ції іноземців і осіб без громадянства) 
– 621;

- ст. 206 КУпАП (Порушення порядку 
надання іноземцям та особам без гро-
мадянства житла, транспортних засобів 
та сприяння в наданні інших послуг) – 
21;

На правопорушників накладено штра-
фів на суму понад 1,2 млн грн,  стягну-
то штрафів на суму більше 1 млн грн.

Завершено проведення цільових профілактичних 
заходів під умовною назвою «Мігрант»

Отримати перший паспорт – визначна 
подія у житті кожної молодої людини, 
адже це своєрідний рубіж між дитинством 
і юністю. Цей день для учнів Кременець-
кого медичного училища адміністрація 
навчального закладу та співробітники ра-
йонного сектору УДМС зробили ще більш 
пам’ятним, організувавши урочистості з 
нагоди вручення документів.

Головний спеціаліст Кременецького РС 
УДМС Тетяна Шмига вручила 21 доку-

мент юним громадянам України. Вона 
побажала учням бути гідними синами і 
доньками України, берегти національні 
традиції, поважати паспорт, який є ос-
новним документом, що посвідчує їхню 
приналежність до українського народу.

Привітав своїх вихованців із визначною 
подією й директор училища Петро Мазур.

І. Бойко, УДМС України 
в Тернопільській області

Нещодавно до Ленінського районного у м. 
Дніпропетровську відділення ГУ ДМС Укра-
їни в Дніпропетровській області звернувся 
чоловік з питання оформлення паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кордон.

На підтвердження своєї особи заявник на-
дав паспорт громадянина Україния, який був 
виданий в Луганській області. 

Після здійснення перевірок, передбачених 
законодавством, була встановлена невід-
повідність фотокарток (фотографії особи, 
вклеєні до паспорта громадянина України 
та фотографії, вклеєні до заяви про видачу 
паспорта громадянина України відрізняють-
ся).

Про виявлений факт використання під-
робних документів працівники міграційної 

служби відразу повідомили в Службу безпе-
ки України в Дніпропетровській області.

У результаті спільних з працівниками мігра-
ційної служби дій, Службою безпеки України 
було затримано неодноразово засудженого 
уродженця Дагестану, якого розшукував Ін-
терпол за вбивство та підпал торговельного 
центру умісті Ухта, що в Росії, на рахунку 
якого 25 жертв.

За вказаним фактом відкрили кримінальне 
провадження за ч.1 ст.358 (підроблення доку-
ментів) Кримінального кодексу України. Три-
вають невідкладні слідчі дії з встановлення 
усіх причетних до злочину. Про затримання 
зловмисника повідомлено Інтерпол.

ГУ ДМС України
у Дніпропетровській області

8 квітня в Краматорську 
відбулось виїзне засідання 
Комітету Верховної Ради 
України з питань прав лю-
дини, національних мен-
шин, міжнаціональних 
відносин та з питань моні-
торингу дотримання прав 
внутрішньо переміщених 
осіб. У зазначеному заході 
взяли учать  заступник Го-
лови ДМС України Тетяна 
Нікітіна та  заступник на-
чальника ГУ ДМС Укра-
їни в Донецькій області 
Олександр Ківачук.

Під час проведення за-
сідання депутати обговорили питання, які 
постають перед внутрішньо переміщени-
ми особами (ВПО), а саме: складнощі при 
перетині ними КПВВ, неможливість отри-
мання соціальних виплат, неможливість 
участі у виборах, надання житла такій ка-
тегорії громадян тощо.

Голова Комітету Верховної Ради України 
з питань прав людини Григорій Немиря 
зауважив, що приведення нормативно-пра-

вових актів Кабінету Міністрів України у 
відповідність до законів міститься в реко-
мендаціях до Парламентських слухань.

Найгострішим питанням, яке обговорю-
валось під час засідання Комітету, було 
питання щодо пенсійних виплат ВПО та 
особам, які вимушені проживати на терито-
ріях, непідконтрольних українській владі.

ГУ ДМС України 
в Донецькій області

Начальник Управління ДМС Борис Нали-
вайко доповів про завершення передачі по-
вноважень від територіальних підрозділів 
УДМС до органів місцевого самоврядуван-
ня на нараді у Вінницькій облдержадміні-
страції, яка відбулася 6 квітня під голо-
вуванням очільника Вінниччини Валерія 
Коровія.

Особливу увагу було приділено проблем-
ним питанням, котрі виникли при переда-
чі повноважень з реєстрації фізичних осіб 
органам місцевого самоврядування. Керів-
ник Вінниччини наголосив на безумовному 
дотриманні визначених законодавством 
термінів передачі адміністративних прав 
і повноважень на базовий рівень та забез-
печенні належних умов для ефективності 

цього процесу.
Попутно було розглянуто важливе питан-

ня захисту інформації під час діяльності 
органів реєстрації, які утворені органами 
місцевої влади, в частині виконання по-
вноважень з реєстрації та зняття з реєстра-
ційного обліку громадян та наповнення 
Державного демографічного реєстру ін-
формацією.

Крім того, на завершення своєї доповіді 
Борис Наливайко наголосив, що на Дер-
жавну міграційну службу покладено повно-
важення контролю за органами реєстрації. 
При цьому йшлося про відповідальність 
посадових осіб за порушення чинного за-
конодавства.

УДМС України у Вінницькій області

У Краматорську відбулось виїзне 
засідання Комітету ВРУ за участі 

представників ДМС України

Начальник УДМСУ поінформував 
очільника Вінниччини про 

завершення передачі повноважень в 
частині реєстрації місця проживання

На Тернопільщині урочисто вручили 
паспорти майбутнім медикам

У ДМСУ Дніпропетровщини викрили
 використання підробних документів

23 квітня усі працівники ДМС України 
долучилися до Всеукраїнської акції 

«За чисте довкілля»

25 квітня усі керівники УДМС  України 
взяли участь у заходах, присвячених

30-річчю Чорнобильської катастрофи
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У Державному підприємстві «Документ»

– Володимире Анатолійовичу, 
22 квітня 2016 року відбулось 
засідання Колегії ДМС Укра-
їни, на якій було розглянуто 
проблеми у сфері міграції та 
шляхи їх вирішення, визнача-
лись першочергові завдання 
для працівників територіаль-
них органів і підрозділів ДМС. 
Не було обділено увагою і ДП 
«Документ». На яких напрям-
ках будуть зосереджені зусил-
ля підприємства?

– Керівництвом ДМС України 
визнано за першочергове забез-
печення реорганізації ДП «До-
кумент» та перегляд його орга-
нізаційно-штатної структури, у 
тому числі філіальної побудови 
його регіональних підрозділів. 
А тому продовжимо започат-
ковані заходи по виведенню 
працівників підприємства з 
приміщень територіальних під-
розділів міграційної служби, що 
вже здійснено у 240 підрозділах, 
у тому числі в повному об’ємі в 
місті Києві, Дніпропетровській, 
Одеській і Харківській областях. 

За узгодженою з керівництвом 
територіальних органів ДМС 
«Дорожньою картою» процес 
виведення працівників із зали-
шених підрозділів завершиться 
у другому кварталі поточного 
року.

Уже видано наказ щодо лікві-
дації 11 філій і, безумовно, по 
відношенню до їх працівників 
буде дотримано усіх формаль-
ностей та законодавчих норм, а 
внутрішня реорганізація запро-

ваджується поетапно.

– Реорганізація підприєм-
ства потребує визначення 
стратегічного напрямку його 
роботи. Який він є?

– Виведення фахівців з при-
міщень територіальних під-
розділів ДМС та оптимізація 
структури підприємства поєд-
нується з розширенням мережі 
центрів обслуговування грома-
дян «Паспортний сервіс». Про-
ведено аналіз фінансових, мате-
ріальних, технічних, кадрових 
можливостей ДП «Документ» 
та визначено географічну пер-
спективу розбудови Центрів з 
європейськими приміщеннями 
та стандартами обслуговування, 
підвищеним рівнем клієнторієн-
тованості. Саме ці офіси  у пер-
шому кварталі 2016 року при-
йняли понад 80 тисяч громадян,  
а загальна кількість бажаючих 
отримати послуги у них щоріч-
но зростає на 30-40%.

Розширення мережі центрів  –  
це наш стратегічний напрямок 
роботи, який підпорядковується 
меті впроваджувати нові стан-

дарти надання сервісних послуг 
міграційного характеру шляхом 
повної автоматизації процесу та 
застосування сучасних інфор-
маційних систем. На даний час 
функціонують 23 центри і наше 
першочергове завдання – від-
крити такий офіс у місті-міль-
йоннику  Харкові, а загалом 
– покрити мережею всі регіони 
країни.

З метою розширення можли-
востей підприємства започат-
ковується і участь у реалізації 
пілотного проекту з побудови 
Київською обласною держав-
ною адміністрацією інтегрова-
ного офісу надання публічних 
сервісів.

– Такі перспективні наміри не 
зможуть реалізуватись без від-
повідної кваліфікації персоналу 
Центрів та їх рівня знань. Як 
то кажуть, саме кадри вирі-
шують все. Чи взяли Ви до ува-
ги цю сторону справи?

– Слушне запитання. Цю про-
блематику ми вважаємо важ-
ливою складовою організації 
нашої діяльності. Фахівцями 

ДП «Документ» підготовлена 
програма, яка дозволяє в автома-
тичному режимі проводити тес-
тування працівників Центрів та 
визначати рівень їх підготовки. 
Вона вже використана у декіль-
кох Центрах, а загалом у поточ-
ному році наші зусилля будуть 
зосереджені на запровадженні в 
усіх Центрах єдиних стандартів 
та правил навчання персоналу, 
підвищенні його кваліфікації.

Ці дії будуть поєднуватись з 
регулярним наповненням інфор-

маційним ресурсом нового роз-
ділу «Часті питання» на сайті 
підприємства, метою якого є як 
інформування громадян, так і 
формування загальнодоступної 
бази знань  з основних питань 
у сфері міграції для працівників 
«Паспортних сервісів».

– Володимире Анатолійови-
чу, за результатами господар-
ської діяльності підприємство 
отримує певний фінансовий 
ресурс. Якими є кроки щодо 
підтримки фінансовими мож-
ливостями міграційної служби 
для виконання нею функцій та 
завдань?

– В умовах наявної обмеженої 
кількості державних службовців 
територіальних органів і підроз-
ділів ДМС, недостатніх бюджет-
них призначень для їх потреб 
для сприяння в оформленні бі-
ометричних паспортів придбано 
сучасне обладнання, на баланс 
органів і підрозділів у першому 
кварталі поточного року безо-
платно передано основних за-
собів на загальну суму 4,4 млн 
гривень (за весь 2015 р. –  4,7 

млн гривень). Ця робота продов-
жується і вже підготовлено акти 
щодо передачі ДМС додаткового 
майна на суму біля 1 млн гри-
вень. А загалом, у відповідності 
до рішення Колегії ДМС, в по-
точному році буде забезпечено 
продовження процесу безоплат-
ної  передачі майна з балансу 
підприємства на баланс органів 
і підрозділів міграційної служби 
та передачі державного майна  в 
тимчасове користування на умо-
вах оренди.

Державне підприємство «Документ» проводить системні 
заходи щодо подальшого вдосконалення роботи, згідно з 

рішенням Колегії ДМС України від 22 квітня 2016 року
У 2015 році показники фінансово-господарської діяльності ДП «Доку-

мент» суттєво підвищились, а результати стали найкращими за весь 
час його функціонування. Ця тенденція збереглась у першому кварталі 
2016 року і за результатами роботи чистий дохід був отриманий у роз-
мірі 35,7 млн гривень, до бюджетів усіх рівнів було перераховано 13,65 
млн гривень, а чистий прибуток склав 1,8 млн гривень. 
Наш співрозмовник – генеральний директор підприємства В.А. Швачко.

Інтерв’ю Генерального директора 
ДП «Документ» В.А. Швачка Головному редакто-

ру газети «Міграція» І.П. Супруновському
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У територіальних міграційних службах України

Кожен край, як і людина, має свою історію та біографію, які  багато в чому визначають 
його сьогодення, а, отже, і майбутнє. Відтак теперішня міграційна ситуація Тернопіль-
щини багато в чому залежить від історичних умов, за яких  формувалася область, її 
географічного розміщення.

Перший запис у життєписі обласного центру Тернополя датується 15 квітням 1540 
року. Про стратегічне значення і темпи розвитку молодого міста, яке було розташова-
не на вигідному торговельному шляху, свідчить те, що вже 20 січня 1548 року Тернопо-
лю надано Магдебурзьке право.

У різні роки Тернопілля входило до складу Речі Посполитої, Австро-Угорської імперії, 
Західноукраїнської Народної Республіки (з 23 листопада по 31 грудня 1918 року в Терно-
полі тимчасово перебував уряд ЗУНР), Української Народної Республіки, Польщі, СРСР. 
Кожна наступна епоха привносила нове у національний склад, культуру, традиції, мову 
жителів краю. Цей вплив яскраво відслідковується й у наш час та відображається у мі-
граційних процесах, що характеризують Тернопілля.

 Сучасна Тернопільщина – область на заході України з пло-
щею близько 14 тис. кв. км та населенням 1 млн. 65 тис. 
осіб, яка розташована на Подільській височині. Південна 
межа краю проходить по річці Дністер, східна – по Збручу. 
Займає східну частину Галичини та частину південної Во-
лині. Область на півночі межує з Рівненською, на півдні – з 
Чернівецькою, на південному заході – з Івано-Франківською, 
на заході – з Львівською, а на сході – з Хмельницькою об-
ластями. Тернопілля не є прикордонною областю, але су-
сідить із Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і 
Молдовою.

Область налічує 17 районів та 18 міст, з яких 4 – Терно-
піль, Бережани, Кременець та Чортків – міста обласного 
підпорядкування. 

Згідно з останнім переписом населення України 2001 року, 
в Тернопільській області абсолютну більшість мешканців 
(97,81%) становлять українці. За цим відсотком область 
посідає перше місце серед регіонів України. 

Тернопільщина – одна з найбільш україномовних облас-
тей. У 2001 році 98,8% населення краю визнали своєю рід-
ною мовою українську.

Управління Державної міграційної 
служби України в Тернопільській 
області розташоване в історичному 
центрі Тернополя, за адресою: буль-
вар Шевченка, 10. 

На Тернопільщині функціонують 
та реалізують державну політику 
у сфері міграції вісімнадцять те-
риторіальних підрозділів: Терно-
пільський міський відділ, Бережан-
ський, Борщівський, Бучацький, 
Гусятинський, Заліщицький, Зба-
разький, Зборівський, Козівський, 
Кременецький, Лановецький, Мо-
настириський, Підволочиський, Під-
гаєцький, Теребовлянський, Терно-
пільський, Чортківський, Шумський 
районні сектори. 

На даний час в обласному апараті 
працюють 46 осіб, в територіальних 
підрозділах – 81. 

У лютому 2016 року, завдяки 
спільним зусиллям керівництва 
Управління та міської влади, змінив 
своє розташування Тернопільський 
міський відділ УДМС. На це довго 
очікували як співробітники підроз-
ділу, так і жителі обласного центру, 
адже раніше послуги громадянам 
надавалися у двох приміщеннях, що 
знаходилися у різних мікрорайонах 
міста. Нова адреса Тернопільського 
міського відділу УДМС: вулиця Ко-
новальця, 6. 

Характеризуючи міграційні про-
цеси, які відбуваються на Терно-
пільщині, слід згадати про трудо-
ву міграцію за кордон. Масового 
характеру вона набула ще у ХІХ 
ст. Наприкінці ХХ ст. розпочалася 
друга хвиля заробітчанства. Дане 
явище не втрачає актуальності й 

сьогодні. Свідченням цього є те, що 
одна з найбільш затребуваних адмі-
ністративних послуг, які надають 
територіальні підрозділи міграцій-
ної служби – оформлення паспорта 
громадянина України для виїзду за 
кордон. У 2015 році на Тернопіль-
щині оформлено та видано понад 
86 тис. закордонних паспортів, що 
на 19 тис. більше  порівняно  з  2014 
роком.  

Яскравим показником міграцій-
них процесів краю також є кількість 
осіб, які виїжджають на постійне 
місце проживання з України. Остан-
ній пік еміграції припав на 90-ті – 
початок 2000-их років. Так, за шість 
місяців 1998 року дозвіл на виїзд на 
постійне місце проживання отрима-
ли 248 жителів області, у 2004-му 
– 263. Тенденція до зменшення кіль-
кості емігрантів почала простежува-
тися у 2011 році. У порівнянні з по-
чатком 2000-их, того року кількість 
бажаючих виїхати на постійне місце 
проживання з України зменшилася 
вдвічі. У першому півріччі 2014-го, 
чи не вперше за тривалий час, кіль-
кість тих, хто повернувся в Україну, 
суттєво наблизилась до показника 
еміграції – 50 та 76 громадян, відпо-
відно. Минулоріч еміграційні про-
цеси знову дещо набрали обертів. 
У першому півріччі 2015 року для 
отримання дозволу на виїзд на по-
стійне місце проживання за кордон 
до Управління міграційної служби 
в області звернулися 124 громадяни, 
повернулися в Україну – 24.

Тернопільщина є привабливою 
для громадян інших держав. Зараз в 
регіоні постійно проживає 2172 іно-
земця, тимчасово – 2030. 

Серед громадян, яких документо-
вано посвідками на постійне прожи-
вання в Україні найбільше вихідців 
із країн СНД. Яскравим прикладом 
успішної інтеграції іммігранта в 
українське суспільство  є доля ан-
глійця з українським корінням. За 
паспортом чоловік – громадянин 
Великої Британії. Він народився й 
прожив більшу частину свого життя 
на Туманному Альбіоні, але в зрі-
лому віці оселився на Тернопіллі – 
батьківщині матері. Зараз він разом 
із дружиною-українкою мешкає на 
Бережанщині, займається зеленим 
туризмом, грає на лірі та бандурі, 

пише книгу про лірників.
Більшість із тих, хто отримав по-

свідку на тимчасове проживання, 
приїхали в Україну на запрошення 
вищих навчальних закладів. Геогра-
фія країн, з яких приїжджає молодь, 
з кожним роком розширюється. За-
раз в Тернополі навчається молодь 
чи не з усього світу: Африки, Азії, 
Східної Європи, Австралії. Найбіль-
ше нігерійців – майже п’ять сотень, 
поляків та іракців – по дві з полови-
ною сотні, громадян Гани – дві сот-
ні.

Зважаючи на збільшення потоку 
нелегальних мігрантів до Європи, 
а також на постійний приплив в 
область іноземців, завдання Управ-
ління щодо протидії нелегальній мі-
грації набуває особливого значення. 
Показники за 2015 рік свідчать про 
позитивну динаміку в даному на-
прямку. Так, протягом року посадові 
особи УДМС у Тернопільській об-
ласті та територіальних підрозділів 
прийняли 113 рішень про примусове 
повернення з України (у 2014 році 
– 58), виявили 106 нелегальних мі-
грантів (у  2014 році – 62).

Як свідчить статистика затримань 
та видворень, найризикованіша ка-
тегорія іноземців, яка поповнює 
ряди нелегальних мігрантів, – ко-
лишні студенти місцевих вишів. 
Яскравим прикладом цього є резуль-
тати оперативно-профілактичних 
заходів, спрямованих на виявлення 
іноземців, які незаконно перебува-
ють в Україні, що відбулися на Тер-
нопіллі у березні цього року. Лише 
за два тижні Управлінням Держав-
ної міграційної служби  України в 

Тернопільській області, у співро-
бітництві з Управлінням СБУ та 
Головним управління Національної 
поліції в області, було виявлено 24 
нелегальних мігранти. Щодо 22 осіб 
прийнято рішення про примусове 
повернення, стосовно 2 судом за-
доволено позов міграційної служби 
щодо видворення з України. Сімом 
порушникам міграційного законо-
давства заборонено в’їзд в Україну.

Одним зі шляхів посилення роботи 
у напрямку протидії нелегальній мі-
грації є взаємодія усіх відповідаль-
них державних органів. Так, у квітні 
в Головному Управлінні Національ-
ної поліції в області відбулася на-
рада з питань підвищення ефектив-
ності взаємодії з територіальними 
підрозділами центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких 
координуються Міністром МВС. На 
заході, який зорганізували на вико-
нання доручення Міністра внутріш-
ніх справ України, були присутні 
керівники управлінь національної 
поліції, міграційної служби, служби 
надзвичайних ситуацій, командуван-
ня батальйону Національної гвардії 
України. Присутні обговорили шля-
хи покращення взаємодії у даній 
сфері.

Начальник УДМС України в Тер-
нопільській області Томаш Вербич 
націлює колектив не зупинятися на 
досягнутих результатах, а вдоскона-
лювати процес надання адміністра-
тивних послуг громадянам, ефек-
тивно та швидко реагувати на усі 
зміни в міграційних процесах.

І. Бойко, УДМС України 
в Тернопільській області

 Томаш Іванович Вербич, 
начальник УДМС України 
у Тернопільській області

Міграційна ситуація в Тернопільській області: 
стан, проблеми і шляхи їх вирішення
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Напередодні 25-річчя Неза-
лежності України стануть ві-
домі підсумки Загальнонаціо-
нального конкурсу «Українська 
мова – мова єднання». У перед-
святкові серпневі дні до Одеси 
приїдуть фіналісти цього попу-
лярного мовного марафону не 
тільки з різних куточків Укра-
їни, але також із зарубіжних 
країн. Як свідчать практика і 
результати попередніх 16 кон-
курсів, серед творчих дороб-
ків обов’язково буде присутня 
неосяжна шевченківська тема. 
Адже  постать і творчість Коб-
заря, його візіонерство, філо-
софська і провидницька насна-
га, міць його націєтворчих та 
україноцентричних помислів і 
діянь привертають увагу наших 
сучасників: як тих, хто утвер-
див нашу новітню державність, 
так і тих, хто народився в су-
веренній Україні, а також тих, 
хто нам симпатизує і допомагає 
утверджувати прагнення жити 
в сім’ї народів  вільної Європи.

На початку 2000-х років 

маршрути конкурсу пролягали 
до західних, північних, східних 
і центральних областей. Найви-
щу емоційну наснагу відчували 
лауреати і організатори  під час 
відвідин пам’ятних шевчен-
ківських місць, меморіальних 
комплексів, при покладанні 
квітів до монументів чи стел. 
Кожна зустріч, світлина на 
згадку, набуті нові знання і вра-
ження ставали підтвердженням 
ємкості та актуальності гасла 
«Українська мова – мова єднан-
ня». В усіх куточках країни ми 
знаходимо і прочитуємо шев-
ченківські заповіді втілювати 
українську мрію про свободу, 
народні ідеали правди.

І на Чернечій горі біля вічного 
спочинку Кобзаря, і у славетно-
му селі Кирилівці – Шевченко-
вому, в Умані чи Кам’янці-По-
дільському, на Тернопіллі й на 
Волині – скрізь конкурсанти 
читали твори національно-
го Пророка, присвячені йому 
власні поезії. Відомий куль-
туролог Оксана Пахльовська 

вважає Тараса Шевченка над-
сучасним «письменником ХХІ 
століття». І це неспростовна 
істина: філософи, історики, 
соціологи, літературознавці 
й політологи, учасники обох 
Майданів, бійці АТО на Сході 
черпають з унікальної спадщи-
ни духовну енергію, мисленнє-
ву «живу воду», снагу самопо-
святи.

У 2014 році Україна і світ 
(за винятком Росії) відзначали 
200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка. Учасники 
конкурсу – а це найперше жур-
налісти з глибинки, краєзнавці, 
працівники закладів культури, 
самодіяльні поети – подали 
на розгляд журі  низку вартіс-
них досліджень і видань. Ре-
тельний аналіз дозволив тоді 
виділити окрему номінацію – 
«Велич слова Кобзаря». Одну 
з найвищих відзнак одержало 
репринтне видання «…І на 
оновленій землі» – поетична  
антологія  «На вічну пам’ять 
Тарасови Шевченкови» (зібрав 
і видав Володимир Супранів-
ський, Золочів, 1910 р.). Пе-
редрук здійснено з ініціативи 
редакцій газет «Голос відро-
дження» і «Воля народу» Бро-
дівського та Буського районів 
Львівської області (редактори 
Б. Зробок та М. Іванців).

Катерина Калініченко та Іван 
Нечитайло з Полтави, Валерій 
Романько і Віктор Скрипник зі 
Слов’янська на Донеччині та-
кож були відзначені  першими 
преміями за тематичні віршо-
вані збірки. Так само як і Олек-
сандр Деко (Ізраїль) за публі-
цистично-літературознавчий 
«Шевченківський календар».

Архівні матеріали конкурсу 
«Українська мова – мова єд-
нання» засвідчують, що його 
номінанти незмінно тяжіють до 
шевченкознавчих студій і кра-
єзнавчих пошуків. Наприклад, 
2007 року мені випала честь 
упорядкувати і видати окре-
мою книгою конкурсні твори 
дітей та юнацтва «“Первоцвіт” 
на долоні України».  Мотиви 
Шевченкових творів пронизу-

ють творчі доробки тодішніх 
школярів і студентів Ірини Мо-
скалюк (Івано-Франківщина), 
Вікторії Чернявської та Олени 
Яблонської з Кобзаревої Черка-
щини, Андрія Апалькова, Юлії 
Дяченко, Ірини Кіндратенко, 
Олени Завертайло з Одещини, 
віршовану добірку Оксани Ві-
нницької (Дрогобич).

Через призму Кобзаревих 
ідей і образів розглядає вузлові 
висновки по-справжньому «до-
рослого дослідження» «Ідея 
соборності України в поезії 
Олександра Олеся і Євгена Ма-
ланюка» випускниця-полтав-
чанка Наталія Дмитренко. Ця 
праця була опублікована  у ви-
щеназваній книзі без скорочень 
і має 55 сторінок (рівно чверть 
обсягу видання). До речі, ко-
ординатор конкурсу журналіст 
і поет Володимир Невмитий 
(1954-2013) справедливо оці-
нив цю публікацію щонай-
менше  як основу майбутньої 
вузівської дипломної роботи 
Наталії. І сам наш незабутній 
побратим, уродженець золотої 
черкаської землі Володя Не-
вмитий, закінчивши славетний 
столичний університет імені 
Шевченка, багато своїх від-
пусток провів у тих місцинах, 
де підростав малий Тарас, де 
понині живуть прямі нащадки 
свято-українського роду. Ще в 
одній збірці номінованих тво-
рів він опублікував (звичайно, 
поза конкурсом) свою розвідку 
«У те найкраще село» і листу-
вання з правнучкою Кобзаря 
Валентиною Терентіївною 
Шевченко, яка народилася в 
Одесі, але після смерті матері 
ще у дитячому віці повернула-
ся разом з батьком до родового 
села Кирилівки. З 1939 року, 
коли там був створений музей 
великого Поета, батько і дочка 
очолювали унікальне вогнище 
культури. У тому ж матеріалі 
Невмитий згадує працівницю 
Звенигородського музею Люд-
милу Батрак, яка встановила 
«650 гілок і пагонів» роду Шев-
ченків.

Зобов’язаний назвати і ар-

гументовану публікацію у 
збірнику співголови конкурсу, 
заслуженого журналіста Укра-
їни Андрія Нечитайла «Діла 
добрих оновляться, діла злих 
загинуть».

Відлуння нашого конкурсу 
знаходить вдячну реакцію при-
хильників рідного слова, нади-
хає на вагомі творчі доробки. 
Багаторічний учасник мовного 
марафону, член Національної 
спілки художників України 
Василь Коркішко з Полтави 
минулого року навесні разом 
з сином Богданом два тижні 
провів на риштуваннях фасаду 
офісу Одеської регіональної 
організації НСЖУ – штабу За-
гальнонаціонального конкурсу. 
А вже у серпні Василь Ілліч 
разом з дружиною, народною 
поетесою Надією Коркішко 
(Воронцовою)   і онукою Інною 
одержували відзнаки в номіна-
ціях «На видноті усього світу» 
та «Первоцвіт» (для дебютан-
тів).

У день початку фіналу кон-
курсу його учасники гаряче ві-
тали полтавського доброчинця, 
автора семи мозаїчних панно: 
«Володимир Великий», «Тарас 
Шевченко», «Микола Гоголь», 
«Леся Українка», «Козак грає 
на бандурі», «Чумак везе сіль 
з Хаджибею», «Сузір’я муз» 
– ці сюжети втілюють знакову 
систему українського історич-
ного і духовного космосу. Жур-
налісти Одещини, організатори 
і учасники форуму «Українська 

мова – мова єднання» щиро 
вдячні митцеві, родина якого не 
вперше бере участь у конкурсі, 
за художньо вартісний дар!

З початку нинішнього року на 
адресу конкурсу «Українська 
мова – мова єднання» надхо-
дять бандеролі з книгами, ру-
кописами – на честь 25-річчя 
української Незалежності.

У перші дні березня ми одер-
жали пакунок зі зворотною 
адресою: село Шевченкове 
Звенигородського району  Чер-
каської області.  Це дослідник 
роду Кобзаря Микола Лисенко 
надіслав фундаментальне ав-
торське дослідження «Коріння 
Шевченкового  роду», яке  в 
розгорненому вигляді оповідає 
про найбільше в Україні гене-
алогічне дерево роду Т.Г. Шев-
ченка – з більш ніж 1300 осіб та 
вміщає 200 сторінок фотогра-
фій. Зачекаємо висновків журі, 
але наперед можна сказати, що 
номінант  заслуговує високої 
відзнаки і оргкомітет запросить 
Миколу Лисенка до Одеси у 
серпні для вручення відзнаки.

Ми прихиляємося до Слова 
Генія, ми вивчаємо «Кобзар», 
аби в ХХI столітті боротися за 
волю і добробут Вітчизни, за 
духовний суверенітет народу  
Шевченка.

Юрій Работін, голова Одесь-
кої регіональної організації 

НСЖУ і оргкомітету Загаль-
нонаціонального конкурсу 

«Українська мова – мова 
єднання»

ВЕЛИЧ  СЛОВА  КОБЗАРЯ 
«І на оновленій землі…»
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Відкрита трибуна

В умовах сьогодення у процесі 
державотворення невпинно відбу-
ваються  якісно нові зміни. Народ 
вчиться захищати свої права та 
інтереси, знає як правильно фор-
мувати свої вимоги. У свідомості 
громадян вибудовується новий, 
прозорий та дружний формат взає-
модії з органами влади. Усе це вда-
ється лише завдяки кропіткій, тяж-
кій і щоденній праці реформаторів. 
Жоден реформаторський процес 
не відбувається легко та безболіс-
но, оскільки потребує інновацій-
них і нестандартних підходів до 
вирішення проблем. Саме тому до 
влади дедалі частіше приходить 
нове покоління чиновників, перед 
якими постають складні завдання, 
які потрібно вирішувати із ураху-
ванням нових вимог суспільства, 
докладаючи чимало зусиль, напо-
легливості та терпіння. 

Вагомим показником правиль-
них кроків на шляху реформуван-
ня забюрократизованих органів 
державної влади є отримання іні-
ціаторами цих змін певного рівня 
довіри суспільства та схвальні 
відгуки останніх.  Довіра – це той 
показник, який важко довго збері-
гати лише красивими промовами 
та лозунгами, це те, що потрібно 
невпинно виборювати, демонстру-
ючи суспільству підвищення рівня 
стандартів їх життя.

Саме тому новосформована ко-
манда Головного управління Дер-
жавної міграційної служби Укра-
їни  у Львівській області починає 
свій шлях не з гучних обіцянок, а з 
чітко спланованих дій. І вже зараз 
можна помітити позитивні зміни. 

   Було створено робочу групу 
із числа працівників апарату ГУ 
ДМС України у Львівській облас-
ті, яка відповідальна за моніторинг 
якості надання адміністративних 
послуг, превентивну діяльність 
та оперативне розслідування пра-
вопорушень і взаємодію з пра-
воохоронними органами.  Тепер 
громадяни  не повинні боятись 
чи терпіти факти нешанобливого 
ставлення до себе, вони сміливо 
можуть шукати захисту своїх прав 
у працівників цієї групи, а також 
розраховувати на те, що із ство-
ренням такої групи працівники 
управління самі працюватимуть 
краще і якісний показник надання 
адміністративних послуг значно 

зросте. Але це ще не все: для біль-
шої прозорості роботи ГУ ДМС 
України у Львівській області, яке 
розташоване за адресою м. Львів, 
вул. Руданського, 3, було облад-
нано відеокамерами. Тепер кожен 
крок працівників фіксується, за-
лишилось обладнати ще декілька 
кабінетів і тоді буде запроваджено 
цілковитий відео-контроль. 

Проте керівництво вирішило не 
зупинятись на цьому, адже час не 
стоїть на місці – усе рухається впе-
ред. Саме тому для більшого ком-
форту громадян було заплановано 
розробити програмне забезпечен-
ня для смс-оповіщень, за допомо-
гою яких можна повідомляти про 
готовність виготовлених паспорт-
них документів та про інші резуль-
тати надання адміністративних 
послуг.

У громадян часто виникає без-

ліч запитань щодо отримання ад-
міністративних послуг, однак не 
кожен має доступ до Інтернету чи 
можливість звернутись на прийом 
до працівників ГУ ДМС України у 
Львівській області. Тому з цією ме-
тою ще раніше було створено га-
рячу лінію. Зараз постало питання 
ефективної організації роботи га-
рячої телефонної та скап-лінії. Го-
ловною вимогою є безперешкодне 
спілкування громадян із представ-
ником ДМС, який повинен компе-
тентно, ввічливо та доступною для 
громадян мовою роз’яснювати усі 
проблемні питання, які виникають 
у людей. За результатами аналі-
зу попереднього формату роботи 
гарячої лінії виявлено її неефек-
тивність, тому вирішено відійти 

від практики залучення до робо-
ти гарячої лінії почергово спеціа-
лістів різних підрозділів апарату 
Головного управління. Натомість 
заплановано оголосити конкурс 
з метою залучення до роботи на 
лінії на постійній основі нових 
працівників із знанням іноземних 
мов. Допуск до роботи на вказаній 
лінії надаватиметься працівникам 
лише після проходження спеціалі-
зованого навчання та відповідних 
випробувань.

За результатами аналізу виснов-
ків внутрішніх перевірок, які від-
булися в міграційній службі, фор-
мується навчальна база, на основі 
якої усі керівники та спеціалісти 
проходитимуть спеціалізоване 
навчання з метою недопущення 
типових помилок в роботі чи по-
рушень вимог законодавства. Та-
кий підхід забезпечить злагоджену 

і якісну роботу.
Заплановано затвердження но-

вого положення про преміювання 
працівників ГУ ДМС України у 
Львівській області. Критеріями 
при визначенні розміру премію-
вання працівників відтепер буде 
не суб’єктивний фактор керівника, 
а лише статистика якості роботи 
працівника: його завантаженість; 
кількість адміністративних послуг, 
які були ним надані; наявність об-
ґрунтованих скарг громадян на дії 
чи бездіяльність працівника; захо-
ди з підвищення рівня самоосвіти 
тощо. Для пришвидшення надання 
послуг населенню в межах Львів-
ського управління запроваджу-
ється електронне діловодство, яке 
дозволить моніторити поточну за-

вантаженість кожного працівника 
з метою рівномірного розподілу 
обсягу роботи та контролювати 
дотримання визначених в зако-
нодавстві строків. Тепер кожен 
працівник Львівського управлін-
ня  буде зацікавлений у тому, щоб 
виконувати свої обов’язки ефек-
тивно, з дотриманням вимог ети-
кету, а найголовніше – оперативно. 
Лише ерудована особа, яка намага-
ється постійно розвиватись, може 
приносити позитивні результати.  
А для покращення роботи саме 
позитивні результати і необхідні. 
Про зміни у головному управлінні 
ДМС у Львівській області можна 
судити також і з того, що відбулась 
тотальна реорганізація керівни-
цтва. Було створено нові відділи, 
призначено молодих керівників, 
поставлено нові цілі. Можна по-
мітити, що ГУ ДМС України у 
Львівській області є ініціатором 
реформування структури, постій-
них змін та зрушень у позитивно-
му напрямку.

Одним із таких зрушень має ста-
ти майбутня електронна черга для 
отримання усіх необхідних адміні-
стративних послуг, яка передбачає 
три варіанти запису. Електронна 
черга вже працює у місті Київ, і за 
результатами видно, що завдяки 
цій інновації зменшились черги на 
отримання паспортів, сам процес 
відбувається легко і з комфортом. 
Незадоволення громадян  зникло.

У зв’язку з наявністю неодно-
значних відгуків про формат ро-
боти Державного підприємства 
«Документ», зокрема в частині 
вартості супутніх послуг, які нада-
валися в приміщеннях підрозділів 
міграційної служби, прийнято рі-
шення про повне виведення таких 

працівників з підрозділів міста 
Львова та переформатування їх 
з наданням статусу фронт-офі-
су – суб’єкта, уповноваженого на 
прийом документів від громадян. 
Так, вказаним підприємством у мі-
сті Львові відкрито два паспортні 
сервіси, в яких здійснюється при-
йом документів на виготовлення 
паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон. 

На реалізацію концепції децен-
тралізації влади керівництвом 
ДМС України ініційовано при-
йняття законодавчого акту, який 
дозволятиме органам місцевого 
самоврядування звільняти певні 
категорії осіб від сплати адміні-
стративного збору на території 
підпорядкування під час надання 
окремих послуг населенню, на-
приклад учасникам АТО під час 
виготовлення паспорту громадя-
нина України для виїзду за кордон. 
Також цей закон завершить усі 
дискусії щодо визначення вартості 
послуги з виготовлення паспорт-
них документів. 

Запроваджено заходи з виявлен-
ня в обігу підроблених паспортів 
та встановлено контрольні міри, 
які унеможливлюють незаконне 
документування українськими 
паспортними документами іно-
земців та осіб без громадянства. 
Усе це робить нас на крок ближче 
до запровадження безвізового ре-
жиму з державами Європейського 
Союзу.

Роботи ще багато, але найголов-
ніші кроки вже зроблено. Головне 
управління ДМС України у Львів-
ській області відкрите до усього 
нового, а найважливіше – готове 
працювати на злагоду громадян та 
держави.

ГУ ДМСУ у Львівській області відкрите 
до усього нового, а найважливіше – готове 

працювати на злагоду громадян та держави

Шановні читачі газети «Міграція»!
Просимо Вас надсилати нам свої пропозиції, виступи, зауважен-

ня щодо покращення висвітлення газетою роботи Державної 
міграційної служби України та її  територіальних підрозділів

ВІД РЕДАКЦІЇ: на розширеному засіданні колегії ДМС України 22 квітня 2016 року було розглянуте питання «Про резуль-
тати проведення Службового розслідування в ГУ ДМСУ у Львівській області», за підсумками чого прийнято відповідне рі-
шення. Стосовно піднятих на колегії питань редакція газети запросила виступити в.о. начальника ГУ ДМСУ у Львівській 
області Володимира Миколайовича Бабунича. 

Нагадуємо наші реквізити:
65107 м. Одеса, 
вул. Канатна, 83 каб. №719
Т/ф: (048) 728-15-92
www.migraciуa.сom.ua
e-mail: g.migraciya@gmail.com
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Юридичний дайджест

– Якими є повноваження і 
функції обласного управління 
юстиції в частині реєстрації 
прав та бізнесу. Що змінилося 
у функціях управління з 2016 
року?

– У зв’язку з набранням чин-
ності з 1 січня 2016 року нови-
ми редакціями Законів України 
«Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень»; «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань» та Розпо-
рядженням Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 2015 року  
№ 1395-р «Деякі питання на-
дання адміністративних послуг 
у сферах державної реєстрації 
речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень, юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань» 
передбачено припинення на-
дання адміністративних послуг 
з державної реєстрації речових 
прав та бізнесу на території 
відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці органами 
державної реєстрації, утворе-
ними Міністерством юстиції на 
місцях та нотаріусам, яке відбу-
деться не пізніше 30 квітня 2016 
року. Після цього реєстратори 
управлінь юстиції, які ще за-
ймаються реєстрацією, втратять 

це право. Наші реєстратори змо-
жуть виконувати функцію реє-
страції тільки за результатами 
адміністративного оскарження. 
Це одне з нововведень Закону, 
яке передбачає, що на рівні Го-
ловних територіальних управ-
лінь юстиції в областях можуть 
бути оскаржені рішення реє-
страторів про відмову в здійс-
ненні реєстраційної дії.

До повноважень, що залиша-
ються в Управлінні державної 
реєстрації Головного територі-
ального управління в Одеській 
області належить реєстрація 
актів цивільного стану та гро-
мадських формувань (так звана 
«легалізація»).

Закон передбачає передачу 
повноважень з реєстрації ре-
чових прав та бізнесу множин-
ним суб’єктам. В обов’язковому 
порядку функції  з державної 
реєстрації передаються нота-
ріусам, районним держадміні-
страціям, органам місцевого 
самоврядування і за бажанням 
— «акредитованим суб’єктам». 
Передбачено дві групи таких 
суб’єктів: ті, які можуть працю-
вати як фронт-офіси (прийма-
ти документи), і ті, які можуть 
проводити реєстраційні дії в 
повному обсязі. Друга група – 
більш цікава, тому що включає 
повноцінних суб’єктів, уповно-

важених на реєстрацію. У даній 
редакції закону такими суб’єк-
тами можуть бути тільки особи 
публічного права (комунальні та 
державні підприємства).

– Які документи на сьогод-
нішній день підтверджують 
виникнення права власності 
та інших речових прав? Чому 
не видаються свідоцтва про 
право власності. Як Ви стави-
теся до відповідних законодав-
чих змін?

– Законом скасовано свідоцтва 
про реєстрацію права власно-
сті та вилучення з реєстрів. Ці 
документи більше не видава-
тимуться на звичних номерних 
бланках з печатками. Вже ви-
дані залишаються в силі. Тепер 
право власності підтверджуєть-
ся тільки електронними даними. 
Реєстратори видають звичайну 
роздруківку з реєстру, яка не за-
віряється. Раніше сама по собі 
наявність свідоцтва не була га-
рантією того, що хтось не підро-
бив документ. А в електронній 
базі дуже легко можна відсте-
жити, хто що міняв і на підста-
ві чого. Побачити ланцюжок 
шахрайства дуже легко. Коли 
не було електронного реєстру, 
а документи просто зберігалися 
в БТІ – ризиків було більше. На 
мій погляд, для того щоб позбу-
тися стереотипів, потрібен час. 
Реєстр нерухомості є загально-
доступним, інформацію можна 
перевірити і за об’єктом, і за 
суб’єктом. А плата за доступ не-
велика.

– Якими документами засвід-
чується реєстрація юридичної 
особи  та фізичної особи – під-
приємця? Що змінилося в сис-
темі реєстрації?

– Державна реєстрації юри-
дичної особи чи фізичної особи 
– підприємця має декілька ета-
пів. 1. Прийняття рішення про 
створення підприємства, вибір 
його організаційно-правової 
форми. 2. Складання і посвід-
чення статутних документів. 
3. Резервування найменування 
юридичної особи. 4. Відкриття 
банківського рахунку для фор-
мування статутного фонду ТОВ. 
5. Державна реєстрація. 6. Реє-
страція підприємства в органах 
державної статистики. 7. Подат-
кова інспекція. 8. Взяття на об-
лік в органі Пенсійного фонду 
України. 9. Виготовлення печа-
ток та штампів. 10. Відкриття 
рахунку в банку. 11. Спрощена 
система оподаткування  для об-
рання фізичною особою.

Загалом до установчих доку-
ментів належать: 1. Рішення 
власників або уповноваженого 
ним органу про створення юри-
дичної особи: протокол зборів 
засновників. 2. Установчий до-
говір якщо власників або упов-
новажених ними органів  два 
або більше і відповідно до за-

конодавства це необхідно для 
створення організаційно-пра-
вової форми СПД. 3. Статут 
підприємства (для суб’єкта 
підприємницької діяльності – 
фізичним особам не потрібно).                                      
Усі установчи документи скла-
даються українською мовою.

– Що змінилось?
– Процедура реєстрації стала 

значно простішою для громадян 
та з’явилася можливість отри-
мати інформацію на веб-порталі 
Мін’юста, скориставшись елек-
тронними сервісами.

– Чи потрібне нотаріальне 
посвідчення установчих доку-
ментів?

– Ні, установчі документи но-
таріально посвідчувати не по-
трібно. Це робиться тільки за 
бажанням заявника.

– Які проблеми можуть бути 
пов’язані з тим, що на сьогод-
нішній день не проставляєть-
ся відмітка на установчих до-
кументах?

– В цьому не бачу ніякої про-
блеми. Навпаки, це свідчить про 
усунення надмірного втручання 
держави в діяльність суб’єк-
тів господарювання та сприяє 
належній реалізації права на 
підприємницьку діяльність, за-
кріпленого в ст. 42 Конститу-
ції України.  Процес реєстрації 
є надто формалізованим, що 
ускладнює можливість особи 
зареєструвати той чи інший 
суб’єкт господарювання. За-
коном України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» скасо-
вано проставляння відмітки на 
статуті про реєстрацію.

– Чи відрізняються реєстра-
ційні процедури для громад-
ських організацій та благодій-
них фондів. Скільки коштує 
реєстрація?

– Порядок проведення дер-
жавної реєстрації щодо громад-
ських організацій та благодій-
них фондів не відрізняється, а 
порядок документів значно від-
різняється. Благодійні фонди ре-
єструються, як юридичні особи, 
до державного реєстратора по-
даються заява та статут. На реє-
страцію громадської організації 
подаються наступні документи: 
заява, протокол установчих збо-
рів, реєстр осіб, присутніх на 
установчих зборах, відомості 
про керівні органи, а також зго-
да на обрану посаду, статут. 

Згідно зі статтею 36 Зако-
ну «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громад-
ських формувань» за державну 
реєстрацію громадських орга-
нізацій та благодійних фондів  
адміністративний збір не справ-
ляється.

– Якими є реальні ризики для 
осіб, які мають «старі доку-

менти», не внесені до реєстру?
– Ніхто не говорить про те, 

що документи, видані раніше 
під назвою «старі документи» 
вважаються недійсними. Норма 
чинного закону, як і попередньої 
його редакції, сформульована 
таким чином, що якщо права ви-
никали до моменту їх обов’яз-
кової реєстрації, вони все одно 
визнаються якщо були придба-
ні відповідно до законодавства, 
яке діяло на той момент. Якщо 
у вас є реєстраційне свідоцтво 
БТІ, це не означає, що ви не є 
власником. Ця інформація вно-
ситься в електронний реєстр, 
що підтверджує юридичний 
статус. Я прихильник підходу, 
який передбачає добровільну 
формалізацію власності. Ті, хто 
хотів, уже давно вніс дані. Тих, 
хто буде майно продавати, дару-
вати і т.д. теж внесуть. Великі 
промислові об’єкти теж внесе-
ні, їх власники розуміють, що 
краще перестрахуватися. А це 
особиста справа кожного грома-
дянина – вносити чи ні. У моє-
му розумінні краще, звичайно, 
внести. Навіть якщо документ 
лежав у БТІ 20 років, не факт, 
що його знайдуть при потребі, і 
доведеться підтверджувати своє 
право в судовому порядку.

– Хто  адмініструє реєстри? 
Який ступінь захисту передба-
чено?

– Адміністратором Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно  є ДП Одеської 
філії  «Національні інформа-
ційні системи», адміністрато-
ром Єдиного державного  реє-
стру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громад-
ських формувань є ДП «Інфор-
маційно-ресурсний центр».

Ступінь захисту Реєстрів до-
сить високий. Знову-таки, хочу 
повторитися, всі дії відстежу-
ються адміністраторами. 

Наше завдання – забезпечити 
законність в сегменті, який зна-
ходиться в сфері нашої відпові-
дальності.

– Як Ви бачите подальший 
розвиток системи органів юс-
тиції, зокрема реєстраційної 
служби?

– Реформа територіальних ор-
ганів юстиції передбачає, в пер-
шу чергу, ліквідацію районних 
та міських управлінь юстиції. 
Функції Міністерства юстиції 
щодо забезпечення доступу до 
електронних сервісів будуть пе-
редані центрам з надання безо-
платної правової допомоги, так 
званим бюро правової допомо-
ги. Це стане наступним логіч-
ним етапом децентралізації по-
слуг Мін’юсту, що передбачає 
можливість отримання послуг 
в режимі онлайн з одночасним 
розширенням доступу до безо-
платної правової допомоги та 
підвищенням її якості.

Реформа територіальних органів юстиції

Заступник начальника Головного територіаль-
ного управління в Одеській області з питань 

державної реєстрації – Начальник управління 
державної реєстрації, доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України 
Іванський Андрій Йосипович

відповів на питання редакції газети «Міграція»
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За ініціативи Держав-
ної прикордонної служби 
України відбулася міжві-
домча нарада, на якій 
було погоджено рішення 
про проведення спільної 
спеціальної прикордонної 
операції «Кордон-2016». 
Триватиме вона у період з 
квітня по листопад.

Основною метою опе-
рації має стати зниження 
рівня протиправної ді-
яльності на державному 
кордоні, в прикордонних 
районах та областях. Про-
водитиметься вона фак-
тично на усій території 
держави. Це – черговий 
удар по діяльності зло-
чинних груп. Операція 
сприятиме стабілізації 
обстановки не лише на 
державному кордоні, а й у 
центральних регіонах кра-
їни.

У нараді, окрім керівно-
го складу прикордонного 
відомства, взяли участь 
представники правоохо-
ронних органів, Держав-
ної міграційної служби, 
Збройних сил та Націо-
нальної гвардії України, 
Міністерства інфраструк-
тури та освіти.

До проведення заходів 
також буде залучено Єв-
ропейське агентство з 
питань управління опе-
ративною співпрацею на 
зовнішніх кордонах дер-
жав-членів Європейського 
Союзу «FRONTEX», Мі-
сію Європейського Союзу 
«EUBAM» та прикордонні 
відомства суміжних дер-
жав.

Фактично це перша опе-
рація загальнонаціональ-
ного масштабу, в якій 
візьмуть участь не тільки 
більшість вітчизняних мі-
ністерств та відомств, але  
й представники право-
охоронних органів суміж-
них країн. Вперше в ході 
операції буде здійснено 
комплексні перевірки зліт-

но-посадкових майданчи-
ків, аеродромів та прича-
лів морських і річкових 
суден, відпрацьовано міс-
ця можливого накопичен-
ня незаконних мігрантів 
та об’єкти компактного 
проживання іноземців, по-
силено заходи контролю в 
прикордонних районах та 
спільного несення служби 
із прикордонниками країн 
ЄС. Крім того, сплановано 
низку інших практичних 
заходів, спрямованих на 
протидію загрозам у сфері 
боротьби з незаконним пе-
реміщенням через держав-
ний кордон нелегальних 
мігрантів, підакцизних 
товарів; контрабанди нар-
котичних засобів та зброї.

dpsu.gov.ua

Процедуру висилки 
гальмує довгий розгляд 
заяв на надання притул-
ку.

На другий день після 
початку організовано-
го повернення біженців 
з Греції до Туреччини 
грецька влада змушена 
була призупинити про-
цес. 5 квітня з грецьких 
островів Лесбос і Хіос 
не було відправлено до 
турецьких берегів жод-
ного судна з висланими 
мігрантами. Днем рані-
ше в Туреччину вдалося 
відправити трохи більше 
200 біженців.

За даними грецької вла-
ди, процедура висилки 
була ускладнена через 
те, що значна частина 
мігрантів подала заяви 
про надання в Греції 

притулку, і питання про 
їх повернення до Туреч-
чини буде вирішуватися 
тільки після розгляду по-
даних ними документів. 
Інша частина прибулих 
і зовсім воліла сховатися 
від влади.

Як зазначила губерна-
тор Північних Егейських 
островів Християна Ка-
логіру, після набуття 
чинності угодою ЄС з 
Туреччиною біженці, що 
прибули до Греції, зміни-
ли образ дій. Якщо ра-
ніше вони в основному 
намагалися транзитом 
через грецьку територію 
потрапити до Централь-
ної Європи, то тепер 
більшість з них подає за-
яви про надання притул-
ку в країні прибуття.

За словами Калогіру, 

обробка документів за-
ймає кілька днів, і тіль-
ки після її закінчення ті, 
хто отримав відмову мо-
жуть бути відправлені в 
Туреччину. Крім того, в 
Греції не вистачає упов-
новажених осіб ЄС, ко-
трі приймають рішення 
про надання статусу бі-
женця.

У понеділок, 4 квітня, 
з Греції в Туреччину по-
чали висилати біженців, 
які нелегально висади-
лися на грецьких остро-
вах після 20 березня з на-
дією переправитися далі 
на північ в інші країни 
Євросоюзу. Такий захід 
передбачено угодою між 
Анкарою і Брюсселем, 
укладеною в березні 
2016 року.

korrespondent.net

Затримані виявилися вихідцями з 
Сомалі, Афганістану, Пакистану.

Прикордонники Чопського загону 
спільно з СБУ затримали 17 незакон-
них мігрантів, передають в Держпри-
кордонслужбі.

«Так, сьогодні вночі в рамках прове-
дення спеціальних заходів «Мігрант» 
прикордонники Чопського загону 
спільно з співробітниками СБУ затри-
мали 17 незаконних мігрантів та гро-
мадянина України, ймовірного орга-
нізатора переправлення», – сказано в 
повідомленні.

За даними прикордонників, 10 осіб 
без документів міжвідомча група зу-

пинила в 500 метрах від держкордону. 
За словами затриманих, вони виявили-
ся вихідцями з Сомалі та Афганістану. 
Серед них був затриманий громадянин 
України, який попередньо організову-
вав переправлення нелегалів.

Згодом на цьому ж напрямку прикор-
донники виявили ще 4 вихідців з Аф-
ганістану і одного сомалійця, а близько 
6:00 ранку ще одну групу з 3 громадян 
Пакистану та Афганістану прикордон-
ники затримали в 800 метрах від дер-
жкордону.

Проводяться подальші перевірочні за-
ходи.

korrespondent.net

Для посилення безпеки 
на українському кордоні 

розпочинається операція 
«Кордон-2016»

Греція припинила 
повернення біженців 

до Туреччини

На Закарпатті затримали 
17 нелегальних мігрантів

Спецоперація 
«Кордон 2016» має 
на меті зниження 
рівня протиправної 
діяльності на дер-
жавному кордоні

Вони перепливали море на чотирьох 
старих човнах.

Згідно з повідомленнями, що надійшли 
з Єгипту, понад 400 мігрантів потонули в 
Середземному морі, намагаючись досяг-
ти берегів Європи. Повідомляється, що 
здебільшого загиблі були сомалійцями. 
Вони перепливали море на чотирьох ста-
рих човнах.

Протягом останніх років Єгипет пе-
ретворився в переправний пункт для 
нелегальних мігрантів, які прагнуть по-
трапити до Європи. Тисячі людей від-

правляються в море з Олександрії.
З початку 2016 року в Європу через Се-

редземне море вже прибуло понад 100 ти-
сяч біженців.

За інформацією Міжнародної організа-
ції у справах міграції, на мільйон осіб, 
які благополучно перетнули Середземне 
море і дісталися до європейських берегів, 
припадає понад 3 700 загиблих.

Згідно із прогнозом організації, в 2016 
році Європа може очікувати прибуття ще 
одного мільйона біженців.

korrespondent.net

У Середземному морі 
жертвами аварії корабля 

стали сотні мігрантів
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Історія та люди

Принц з династії Габсбургів, 
який став українцем

Австрійський архікнязь і пол-
ковник українських січових 
стрільців; «блудний син» для 
своїх кровних батьків і велика 
надія для поневолених україн-
ців; ідеаліст-романтик і профе-
сійний військовий діяч; поет-лі-
рик і реальний претендент на 
булаву гетьмана України; на-
щадок давньої королівської ди-
настії Габсбургів і послідовний 
борець за звільнення українсько-
го народу з-під російського ярма. 
Ці взаємно несполучні, на пер-
ший погляд, означення стосу-
ються однієї особи – Вільгельма 
фон Габсбурга Лотаринзького.

Народився Вільгельм фон Габ-
сбург в родинному маєтку біля 
м. Пула в тогочасній австро-у-
горській провінції Істрія (зараз 
Хорватія) на Адріатичному морі. 
Батьком Вільгельма Габсбурга 
був австрійський архікнязь (ер-
цгерцог) Карл Стефан Австрій-
ський (1860-1933) – син Карла 
Фердинанда Австрійського і Елі-
забети Франциски Австрійської. 
Пізніше, після проголошення 
незалежності Польщі, він при-
йме польське громадянство і буде 
одним з кандидатів на польський 
престол.

Його мати – австрійська архік-
нягиня Марія Терезія Австрій-
ська-Тосканська (1862-1933) була 
дочкою архікнязя Карла Сальва-
тора Австрійського-Тосканського 
та Марії Імакуляти Борбонської. 
Марія Тереза одружилася з Кар-
лом Стефаном 28 лютого 1886 р. 
в Відні.

Діти цих двох королівських ро-
дин, відомих в Європі з ХІІ ст. 
стали прямими нащадками київ-
ських князів Рюриковичів, Геди-
міновичів, Романовичів; королів-
ських династій Франції, Італії, 
Іспанії, Австро-Угорщини, Поль-
щі та Німеччини, а тодішньому 
імператору Австро-Угорщини 
цісарю Францу Йосифу І вони 

доводилися троюрідними пле-
мінниками.

Вільгельм був наймолодшою 
шостою дитиною і до 12 років 
проживав з батьками в родинно-
му маєтку, його батько був адмі-
ралом ВМС Австро-Угорщини. 
Після виходу батька у відставку 
родина переїжджає до м. Живець 
біля Кракова.  

У 1905-1912 рр. Габсбург на-
вчався у Віденському реально-
му училищі. Наступного року 
Вільгельма і його брата Лео було 
відправлено на навчання до вій-
ськової академії в австрійсько-
му місті Вінер-Нойштадт. Такий 
крок батьків був досить незвич-
ним, оскільки діти імператор-
ської родини зазвичай автоматич-
но отримували офіцерські звання 
в армії Австро-Угорщини. Однак 
у родині архікнязя Карла Стефа-
на дітей виховували у спартан-
ському дусі – батьки хотіли, щоб 
в академії вони не відрізнялися 
від інших і, не маючи нічого за-
йвого, мешкали в загальній кім-
наті з усіма курсантами.

Навчання Вільгельмові давало-
ся доволі легко. Окрім військової 
справи, він вивчав літературу та 
мови.

З власної ініціативи Вільгельм 
подорожував Гуцульщиною ін-
когніто протягом 40 днів. Увесь 
цей час він мешкав разом із селя-
нами і подорожував Карпатськи-
ми горами. Навчаючись в акаде-
мії, Вільгельм почав серйозно 
цікавитися українською культу-
рою – вивчав мову, читав книж-
ки українських письменників та 
поетів, захоплювався творами 
Грушевського, Франка, Федько-
вича, Стефаника, Шевченка та 
ін. Згодом просте зацікавлення 
українською культурою перерос-
ло в участь у політичному житті 
українців Австро-Угорщини.

У лютому 1915 р. Вільгельм 
Габсбург закінчив військову ака-

демію, отримав звання лейтенан-
та австрійської армії і був від-
правлений до 13-го полку уланів.

Ця військова частина форму-
валася переважно з українців 
Золочівського повіту (нинішньої 
Львівської області). У складі 
цього полку відбувалося подаль-
ше ознайомлення Вільгельма з 
українцями, до яких він виявляв 
неабияку прихильність. Під його 
командуванням та з його ініціа-
тиви сотня повністю українізу-
валася – з її складу були вилучені 
поляки й угорці, місце яких за-
ступили винятково українці. Всі 
вояки мали синьо-жовті відзна-
ки на уніформі. У війську мала 
місце своєрідна трансформація 
поглядів і свідомості Вільгельма 
Габсбурга: він не тільки доскона-
ло опанував українську мову, але 
й почав вважати себе українцем 
разом зі своїми солдатами-укра-
їнцями. Один з його підлеглих 
подарував Вільгельму вишиту 
сорочку, яку він почав відкрито 
носити як в полку, так і поза ним. 
За це, а також за його патріотизм 
і любов до України, його прозва-
ли у полку Василем Вишиваним. 
Братерство і приємні спогади про 
службу з українцями Василь про-
ніс крізь більшу частину свого 
життя і навіть пізніше присвятив 
своїм бойовим товаришам збірку 
віршів.

За законами Австро-Угорщини 
кожен член імператорської сім’ї 
по досягненню 21-річного віку 
автоматично ставав членом се-
нату країни. Таким чином у 1916 
р. Вільгельм Габсбург став чле-
ном парламенту і налагодив там 
контакти з українськими депута-
тами, зокрема з головою Україн-
ської Парламентарної Репрезен-
тації – Євгеном Петрушевичем. 
Для українських політиків у 
Відні підтримка члена імператор-
ської сім’ї виявилась справжнім 
благословенням.

Згодом Вільгельм познайомився 
з провідними українськими полі-
тиками Австро-Угорщини – Ко-
стем Левицьким, Євгеном Олес-
ницьким та Миколою Васильком. 
Передусім, головною проблемою 
і завданням українців Австро-У-
горщини була нейтралізація 
польського впливу на політику в 
Галичині, усунення поляків з ке-
рівних посад, українізація освіти 
і зокрема відкриття Українського 
університету у Львові. Проте дов-
гий час вирішення українських 
проблем не було першочерговим 
завданням для центрального уря-
ду, тому навіть протекція молодо-
го Габсбурга не мала відчутного 
впливу на зміну традиційного по-
літичного курсу імперії.

Розуміючи, що розбудова вели-
кої незалежної держави на сході 
на даному етапі була малоймо-
вірною, Габсбург зосередився 
на проекті перетворення імперії 
на федерацію. Передбачалося, 

що Україна, зі столицею в Києві, 
мала бути, разом з Угорщиною, 
третьою складовою частиною 
імперії, на чолі якої стояв би ерц-
герцог-регент, можливо з династії 
Габсбургів. Саме на цьому була 
зосереджена діяльність Вільгель-
ма Габсбурга аж до осені 1918 р.

Одним з проявів української 
політичної активності в Ав-
стро-Угорщині було формуван-
ня легіону Українських Січових 
Стрільців у 1914 р. За Берестей-
ським мирним договором загони 
німецьких та австро-угорських 
військ також були передислокова-
ні в Україну – серед них і загони 
Січових Стрільців. 1 квітня 1918 
р. Вільгельм Габсбург перейняв 
командування УСС біля Херсону. 
Перебуваючи на півдні України, 
він проводив на чолі цього загону 
напрочуд незалежну політику з 
підтримки українських сил. 

Австрійська влада намагалася 
всіляко обмежити діяльність ар-
хікнязя в Україні. Невдоволен-
ня Відня досягло такої міри, що 
Вільгельма Габсбурга було від-
кликано до столиці, де він мусив 
давати пояснення в зв’язку з чис-
ленними доносами. Незважаючи 
на опір своїй діяльності, а також 
на спроби ліквідувати УСС, мо-
лодому архікнязеві вдалося від-
стояти цей український підрозділ 
і по поверненні в Україну знову 
очолити його.

Існували різні плани приведен-
ня до влади Габсбурга-Вишива-
ного, як у Великій Україні, так і 
в Галичині. Однак, як відзнача-
ють сучасники, сам архікнязь не 
був готовий до захоплення влади 
збройним шляхом і, незважаючи 
на свою прихильність до справи 
української державності, покла-
дав основні надії на федератив-
ний союз України із габсбурзь-
кою монархією. 

Під час Першої світової війни 
Вільгельма Габсбурга нагороди-
ли декількома нагородами Німеч-
чини і Австро-Угорщини, зокре-
ма однією з найвищих – залізним 
хрестом Пруссії І класу.

З поваленням гетьманату Ско-
ропадського в грудні 1918 р. 
Вільгельм Габсбург-Вишиваний 
почав співпрацювати з урядом 
Директорії. Він отримав звання 
полковника армії УНР, і у вересні 
1919 р. був призначений головою 
відділу закордонних зв’язків Го-
ловного Управління Генерально-
го Штабу УНР. Переїхавши до 
Кам’янця-Подільського, де на 
той час були розташовані керівні 
установи Директорії, Вишиваний 
розпочав формування мережі вій-
ськових шкіл для армії УНР. 

Однак діяльність архікнязя в 
армії Директорії була нетривкою. 
Він вкрай негативно поставився 
до укладеної Петлюрою в квіт-
ні 1920 р. Варшавської угоди з 
Польщею, за якою визнавалась 
приналежність західних земель, і 

зокрема Галичини, до Польщі. На 
знак протесту Вільгельм пішов у 
відставку і виїхав через Румунію 
до Чехословаччини. 

Опинившись поза Україною, 
Вільгельм Габсбург спочат-
ку брав активну участь у житті 
української діаспори в Австрії. 
1921 р. у Відні виникло Україн-
ське національне вільнокозацьке 
товариство, яке обрало головою 
управи Габсбурга-Вишиваного. 
Серед деяких українських емі-
грантських монархічних кіл він 
користувався певною популяр-
ністю і розглядався як потен-
ційний кандидат на український 
трон. Однак у номері газети 
«Соборна Україна» від 19 грудня 
1921 р. він однозначно заперечив 
свої претензії на верховну владу 
в Україні. Проте це не завадило 
Вільгельму активно цікавитися 
подіями як в Україні, так і серед 
українських емігрантських кіл. 
Зокрема, використовуючи своє 
ім’я, він намагався знайти під-
тримку українській справі серед 
європейських політиків. Проте 
великого успіху починання Віль-
гельма не мали, оскільки він не 
мав політичної ваги і за ним не 
стояло жодних впливових полі-
тичних сил. 

Його збірка віршів українською 
мовою «Минають дні» (1921) рі-
шуче підкреслила основне заці-
кавлення Габсбурга-Вишиваного 
– спогади та література.

Пізніше Вільгельм Габсбург 
займався власним бізнесом – 
продажем земельних ділянок в 
різних частинах Європи. Під час 
Другої світової війни він перебу-
вав під наглядом Гестапо, оскіль-
ки існували підозри стосовно 
його співпраці з англійською роз-
відкою. 

Після закінчення війни Відень, 
де проживав Вільгельм Габсбург, 
опинився в радянській окупацій-
ній зоні. 26 серпня 1947 р. Віль-
гельма Габсбурга було заареш-
товано радянською секретною 
службою СМЕРШ, а в листопаді 
перевезено до Лук’янівської в’яз-
ниці Києва.

Менш як за рік, 18 серпня 1948 
р., Вільгельма Габсбурга не ста-
ло. У свідоцтві про смерть при-
чиною вказано двосторонній ту-
беркульоз. 

За ініціативи товариша Габ-
сбурга-Вишиваного по еміграції 
та ув’язненню Романа Новосада 
2 липня 2000 р. у Відні в укра-
їнській греко-католицькій церкві 
Святої Варвари було відкрито 
меморіальну дошку Вільгельму 
Габсбургу.

Здавалося, що така непересічна 
постать мала б зайняти помітне 
місце в анналах нашої історії, 
проте в Україні ім’я Василя Ви-
шиваного досі залишається мало-
відомим. 

Р.  Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»
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Українська діаспора в Казахстані за своєю чисельністю 
одна з найбільших серед українських громад світу (після 
української діаспори в Російській Федерації та США). 

За підсумками Другого Націо-
нального перепису населення в 
Республіці Казахстан, який від-
бувся 25 лютого – 6 березня 2009 
р., загальна кількість населен-
ня цієї країни становила 16 млн 
004,8 тис. осіб. Етнічні українці, 
які є четвертим за чисельністю 
етносом Казахстану, склали 2,1% 
від цієї кількості – 333,2 тис. осіб. 
На 1 серпня 2015 р. загальна кіль-
кість населення країни, за даними 
Комітету статистики Мінекономі-
ки Казахстану, становила 17 млн. 
563,3 тис. осіб. Чисельність укра-
їнців у Казахстані, за неофіційни-
ми даними, наразі не перевищує 
300 тис. осіб (1,8%). 

Українці розселені переважно 
на півночі Казахстану. Значний 
відсоток їх проживає в Караганді, 
Астані, Павлодарі, Семипалатин-
ську, Талди-Кургані, Шортанди 
й Алмати, а також у місцевостях 
навколо цих міст. 

Першими українцями на казах-
ській землі вважаються заслані 
до Північного Казахстану (Захід-
ного Сибіру) учасники придуше-
ного 1768 р. гайдамацького руху, 
відомого в історії під назвою «Ко-
ліївщина». 

Більш масово українці, здебіль-
шого жителі Лівобережної Укра-
їни, почали поселятися в Казах-
стані з 30-х рр. XIX ст. Активне 
формування української етнічної 
групи в Казахстані починається 
з другої половини XIX ст., коли 
туди в пошуках вільних земель 
стали прибувати переселенці з 
Таврійської, Катеринославської, 
Херсонської, Харківської, Пол-
тавської, Київської, Чернігівської, 
Подільської та Волинської губер-
ній. На початок ХХ ст. до Казах-
стану й Середньої Азії пересе-
лилося понад 100 тис. українців. 
Значно посилився український 
переселенський рух до Казахста-
ну після столипінської аграрної 
реформи.  Питома вага українців 
у всьому населенні Казахстану 
зросла з 1,9% у 1897 р. до 10,5% 
у 1917 р.

Ще більше зросли переселен-
ські потоки українців у Казахстан 
після будівництва залізниці, яка 
проходила  через Оренбург (1905 
р.) з відгалуженням на схід. По 
цій залізниці, а також по Трансси-
бірській магістралі, західна траса 
якої (Челябінськ – Новосибірськ) 
була споруджена вже на початку 
XX ст., масово приїжджали укра-
їнські селяни. Вони осідали на 
родючих землях передгірських 
районів Південно-Східного Ка-
захстану, поблизу Вірного (Ал-
ма-Ата), в північних степових 

районах уздовж Транссибірської 
залізниці. Вже у 1926 р. українці 
становили в Казахстані 13,8%, в 
1939 р. – 10,8% усіх його жите-
лів. В окремих північних і півден-
но-східних регіонах республіки 
частка українців сягала 30%-40% 
усього населення.

У 1930 р. значні міграційні по-
токи спрямовувалися в новоство-
рювані промислові центри Казах-
стану. З розгортанням суцільної 
колективізації розпочався також 
процес примусового виселення з 
України так званих розкуркуле-
них селян. Протягом 1930-1931 
рр. у північні та східні райони 
СРСР, зокрема до Казахстану, 
було виселено майже 64 тис. 
українських родин. Значна кіль-
кість українців була переселена 
до Казахстану у 1939-1940 рр. 
внаслідок депортації з Західної 
України. З 1941 р. з України еваку-
йовано чимало заводів та десятки 
тисяч фахівців. Багато з них зали-
шилися в Казахстані на постійне 
проживання. Чимало українців 
залишилися в Казахстані в період 
освоєння цілини в 1954-1960 рр. 
Там вони створили десятки зер-
нових радгоспів — «Київський», 
«Полтавський», «Дніпропетров-
ський» та ін. На жаль, у багатьох 
з них українськими залишилися 
тільки назви. 

Наприкінці 20-х – на початку 
30-х рр. у північно-західній і пів-
нічно-східній частинах сучасного 
Казахстану активізувалося укра-
їнське національно-культурне 
життя. У 1930 р. на українську 
мову було переведено 400 шкіл, 
в Актюбінському педагогічному 
технікумі щороку навчалася одна 
тисяча майбутніх учителів, при 
Кустанайському педагогічному 
інституті діяв український відділ. 
Українського мовою друкували-
ся підручники, почали виходити 
українські газети. 

На Півночі Казахстану були ве-
ликі українські села: Полтавка, 
Настівка, Михайлівка, Новоу-
країнка, Калинівка, Боголюбівка, 
Чернігівка. Характерною осо-
бливістю українських поселенців 
у Казахстані було те, що вони, 
особливо сільські жителі, які на 
початку XX ст. у деяких районах 
переважали, досить стійко проти-
стояли асиміляційним процесам, 
навіть у російськомовному серед-
овищі. Були зафіксовані непооди-
нокі випадки, коли представники 
інших націй, народів і народно-
стей, в тому числі росіяни, підда-
валися помітним асиміляційним 
впливам з боку українців. Таким 
чином, у довоєнному Казахстані 

були кращі умови для збереження 
національно-етнічної самобут-
ності українців, ніж у більшості 
районів Росії, в тому числі навіть 
у тих, що безпосередньо приляга-
ли до України і були складовою 
частиною суцільної історичної 
української території на сході 
(Воронежчина, Курщина, Білго-
родщина, Донщина). 

Однак в середині 30-х рр. по-
літика українізації в Казахстані 
була згорнута, школи в україн-
ських селах переведено на росій-
ську мову викладання, українські 
газети закрито. За відсутності 
практично будь-яких умов для на-
ціонально-культурного розвитку 
українська спільнота Казахстану 
поступово втрачала свою етнічну 
самобутність.

Вже з другої половини 30-х рр. 
Казахстан перетворився на один 
з головних регіонів СРСР для 
відбуття покарання і заслання. 
Великі новобудови республіки 
зводилися у необжитих районах 
переважно в’язнями численних 
ГУЛАГів, серед яких також було 
чимало українців.

У цілому частка українців в по-
воєнному Казахстані повсюдно 
скорочується. Одночасно змен-
шується і кількість наших ко-
лишніх земляків, які вважають 
рідною мовою українську. Якщо 
1959 р. частка тих українців, які 
володіють рідною мовою стано-
вила 60,4%, 1970 р. – 51,4%, 1979 
р. – 41,3%, то 1989 р. – 36,6%. 
Особливо яскраво відбувався цей 
асиміляційний процес у районах 
найбільшого зосередження укра-
їнців – на півночі Казахстану, в 
місцях освоєння цілинних і пере-
логових земель: за 1959-1989 pp. 
кількість україномовних осіб там 
зменшилася більш ніж удвоє. 

Тільки за часів незалежності 
України й Казахстану розпочав-
ся активний процес національ-
но-культурного відродження 
української спільноти, яке спира-
ється на положення Конституції 
Республіки Казахстан щодо віль-
ного розвитку культур та етносів 
країни. 

Попри всі труднощі та нега-
разди, першим зареєстрованим 
осередком української культури 
в Казахстані став Національ-
но-культурний центр у м. Алмати 
(засн. 1989 р.). На його базі діють: 
недільна школа, український хор, 
ансамбль танцю «Марічка».

Громадські організації українців 
у Казахстані об’єднує Асоціація 

«Українці Казахстану», у складі 
якої перебувають понад 10 куль-
турних центрів та товариств, 6 
творчих колективів, українська 
гімназія в Астані, українські шко-
ли, бібліотеки. 

При Товариства української 
культури в м. Павлодарі діють: 
2 українських класи з філіями в 
Щербатинському та Павлодар-
ському районах, український хор, 
молодіжний хор, хор духовної 
пісні, вокальна група. Ініціатор 
створення Павлодарського това-
риства української культури ім. 
Т. Шевченка і з того часу його 
беззмінний голова Михайло Па-
рипса, зажив доброї слави не 
тільки в Казахстані, а й в Украї-
ні. Недарма президент Нурсултан 
Назарбаєв нагородив його почес-
ною грамотою Асамблеї народів 
Казахстану.

На основі Об’єднання укра-
їнської культури м. Семипала-
тинськ діють: недільна школа, 
ансамбль «Світанок», вокаль-
но-інструментальний ансамбль. 
Карагандинське обласне Това-
риство української мови «Рідне 
слово» об’єднало під своїм дахом 
недільну школу, гурток націо-
нальної вишивки, хор ветеранів, 
вокальний ансамбль.

Український культурний центр 
Північноказахстанської області 
співпрацює з провідними укра-
їнськими організаціями США, 
Канади, Росії, України, зокрема 
з Українським Конгресовим Ко-
мітетом Америки, Центром гума-
нітарної співпраці з українською 
діаспорою у Ніжині та ін. 

Знаковою подією у житті Казах-
стану став 1994 р., коли вийшов 
у світ перший номер українсько-
го республіканського тижневика 
«Українські новини» (м. Астана), 
а його першим редактором і ор-
ганізатором редакції став доктор 
філології О. Гаркавець. Саме він, 
за дорученням українців тодіш-
ньої столиці (міста Алма-Ати), 
звернувся з проханням до прези-
дента Назарбаєва про виділення 
коштів на створення українського 
видання в Казахстані. 

На сьогодні в Казахстані існує 
14 недільних шкіл, більше трьох 
десятків пісенних і танцювальних 
колективів, один часопис держав-
ного масштабу, класи з вивчення 
української мови та літератури в 
загальноосвітніх школах. Проте 
постає інша проблема. Посиле-
ні асиміляційні процеси серед 
українських емігрантів третьої 

та четвертої хвиль не дозволяють 
достатньо забезпечити учнями 
навчальні установи. Батьки від-
дають перевагу російськомовним 
закладам та націлюють дітей на 
вивчення іноземних мов, пригні-
чуючи тим самим національний 
менталітет своїх нащадків. Якщо 
така тенденція збережеться, то 
ціле покоління українців буде 
втрачене для України назавжди. 

Більшість казахстанських укра-
їнців є християнами, свої релігій-
ні потреби вони задовольняють 
переважно у парафіях Казахстан-
ської православної церкви МП 
та Української греко-католицької 
церкви. Парафії УГКЦ існують в 
Астані, Караганді та Павлодарі, а 
також у м. Сатпаєв Карагандин-
ської області та селищі Шидерти 
Павлодарської області.

Надзвичайний і Повноважний 
Посол України в Республіці Ка-
захстан Василь Цеберко, даючи 
інтерв’ю Тарасові Чернезі (газе-
та «Українські новини») зазна-
чив, що українці в Казахстані 
живуть так само, як і казахи та 
інші народи. Їх тут шанують за 
працелюбність, щирий характер, 
веселу вдачу. Для 300-тисячної 
української діаспори Казахстан 
є Батьківщиною, проте чимало 
діаспорян не пориває зв’язків з 
Україною. 

Останні кілька років на україн-
ському ринку праці спостеріга-
ється нова тенденція – українці 
стали виїжджати на роботу в схід-
ні країни. Лідером за кількістю за-
лучених топ-менеджерів з нашої 
країни став Казахстан. Справа в 
тому, що казахській економіці, 
яка розвивається прискореними 
темпами, не вистачає своїх про-
фесійних кадрів. Проте не потріб-
но тішити себе ілюзіями: чекають 
там тільки висококваліфікова-
них фахівців в окремих галузях. 
Найбільшим попитом користу-
ються такі фахівці, як: інженери, 
топ-менеджери, будівельники, 
технологи, ІТ-спеціалісти, мене-
джери з продажів, сільхозпраців-
ники, лікарі, робітники. 

Процедура працевлаштування 
досить складна. Для того, щоб 
офіційно працевлаштувати іно-
земця на території Казахстану 
потрібно мати дозвіл на залу-
чення іноземної робочої сили і 
свідоцтво реєстрації тимчасового 
перебування в Республіці Казах-
стан.

Р.  Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

Українці в 
Казахстані
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Для того щоб організм 
був готовий до змін, йому 
знадобиться якийсь час на 
перебудову. Починаючи зі 
світлого Христового Во-
скресіння і в наступні сім 
днів необхідно утриму-
ватися від їжі, важкої на 
шлунок. 

Основна частина поста 
триває п’ять седмиць; шо-
ста, остання (Страсна) – 
це свого роду підготовчий 
етап до Великодня. Так, 
останній день основного 
посту – це Лазарева субо-
та, коли можна вживати 
варену їжу з олією, вино 
та ікру. Тому за традицією 
в Лазареву суботу готу-
ють брагу, гречані млинці, 
рибний курник і кашу.

Що стосується повного 
закінчення поста і остан-
нього, підготовчого до Ве-

ликодня, тижня, то в його 
перший день можна вжи-
вати рибу, наступні три 
дні – сиру їжу без масла, 
у четвер – варену їжу з 
олією і вино, в п’ятницю 
– не можна їсти нічого, і, 
нарешті, в суботу перед 
Великоднем – варену їжу 
без масла.

Розговлятися теж по-
трібно розважливо.

•  У кінці поста виста-
чить одного вареного 
яйця на Великдень – так 
ви повернетеся до тварин-
ної їжі, але не переванта-
жите шлунок.

• М’ясо включайте до 
раціону поступово, на-
приклад на 3-4 день піс-
ля кінця поста. Починати 
слід з вареної курки або 
яловичини, парових кот-
лет, вареної або парової 

нежирної риби.
• Фрукти, овочі та крупи 

повинні бути присутніми 
у вашому раціоні ціло-
річно. Закінчення посту 
зовсім не привід від них 
відмовлятися.

• Гарному травленню 
сприяють кисломолочні 
продукти. Не поспішайте 
з поверненням до вживан-
ня молока і вершків, але 
згадайте про сир та кефір.

•  Також не поспішайте 
повертати в раціон майо-
нез. Утримайтеся від ньо-
го хоча б протягом пер-
ших тижнів після кінця 
поста.

• Правильно спечені па-
ски залишаються свіжими 
протягом тижня. Розтяг-
ніть це задоволення, їжте 
маленькими шматочками.

•  Дотримуйтеся принци-
пу дрібного харчування: 
їжте 4-5 разів на день не-
великими порціями.

•  Для виходу з поста 
дуже важливо багато пити 
– надавайте перевагу воді, 
чаєві та морсу.

• Під час перших двох 
тижнів після Пасхи наяв-
ність в раціоні харчуван-
ня перших страв обов’яз-
кова. При вживанні рідкої 
і гарячої їжі ймовірність 
нормалізації травлення 
значно зростає. З усіх 
супів краще надати пере-
вагу курячому, рибному 
або будь-якому іншому. 
Головне, щоб він був лег-
ким, тому від солянки і 
борщу на деякий час до-
ведеться відмовитися.

ukrhealth.net

Приготування:
1. Просіяти борошно і 

додати дріжджі. Підігріти 
молоко (не кип’ятити) і 
розтопити у молоці масло, 
додати 220-240 г цукру. 
Остудити отриману суміш 
до 30°С і вилити у борош-
но. На посипаній борош-
ном дошці або в мисці 
вимісити тісто, поки воно 
не перестане приставати 
до рук або країв посуду 
(біля 20 хвилин). Накрити 
ємність з тістом кришкою, 
плівкою або рушником і 
поставити у тепле місце. 
Родзинки промити, обсу-
шити і обваляти у борош-
ні, щоб вони рівномірно 
розподілилися у тісті. Ві-
докремити жовтки від біл-
ків. Один жовток відклас-
ти для обмазування. Коли 
об’єм тіста збільшиться 
вдвічі (на це піде 75-90 
хвилин), додати до тіста 
жовтки, розтерті до біло-
го кольору з 1 ст. ложкою 
цукру. Білки збити у міцну 
піну. Під кінець збиван-

ня додати до білків сіль. 
Поступово додавати до 
тіста збиті білки. Важли-
во: не додавати борошна 
до тіста, навіть якщо зда-
ватиметься, що тісто дуже 
рідке й липке.

2. Додати до тіста ро-
дзинки і потерту цедру, ре-
тельно перемішати. Знову 
поставити тісто сходити. 
Нагріти духовку до темпе-
ратури 180°С. Форму для 
випічки добре змастити 
маслом, вистелити дно і 
стінки папером для випіч-
ки або промасленим папе-
ром.

3. Коли тісто зійде дру-
гий раз (приблизно за той 
самий час, що і вперше), 
злегка перем’яти його (ви-
пустити накопичений вуг-
лекислий газ), наповнити 
форму для випічки до тре-
тини її об’єму кулькою з 
тіста і поставити у тепле 
місце щонайменше на 15-
20 хвилин. Форму з тістом 
накрити серветкою.

4. Коли тісто у фор-

мі значно збільшиться в 
об’ємі і займе 3/4 об’єму 
форми, слід змастити по-
верхню тіста відкладеним 
жовтком і випікати 40-50 
хвилин.

5. Просіяти цукрову пу-
дру через дрібне ситечко і 
розвести лимонним соком. 
Білок збити у густу піну і, 
не припиняючи збивати, 
поступово додати лимон-
но-цукрову суміш. По-
крити паску отриманою 
глазур’ю і прикрасити 
за смаком. Глазур сохне 
близько доби, але можна її 
підсушити і в духовці при 
температурі 80-100°С.

 6. Готовність тіста після 
другого сходження визна-
чається так: тісто, що до-
бре вибродило, збільшу-
ється в об’ємі в 2,5 рази. 
При натисканні на нього 
пальцем воно повільно (а 
не швидко) вирівнюється. 
Поверхня тіста опукла, 
воно має приємний спир-
товий запах.

patelnya.com.ua

Прадавня українська 
паска

Інгредієнти:  
Тісто: борошно – 1 кг, молоко 

– 500 мл, сухі дріжджі – 1 
пакетик (11 г), яйця – 5 шт., 

цукор – 220-240 г + 1 ст. 
л., вершкове масло – 300 г., 

родзинки без кісточок – 150 г., 
горілка – 50 г., цедра з одного 

лимона, сіль – третина чайної 
ложки.

Глазур: яєчний білок – 1 шт., 
цукор-пудра – 3 ст. ложки, 

лимонний сік – 1 ст. ложка.

Кінець Великого посту, або як 
перейти до звичного меню

Розпочинаємо підготовку до Великодня! Святковий стіл

Зовсім скоро закінчиться Великий піст, а 
це означає, що тим, хто його дотримувався, 
доведеться знову перейти до свого звичного 
способу життя і, відповідно, – раціону харчу-
вання. Як зробити це, щоб не нашкодити ор-
ганізму? 

За три тури до закінчення Чемпіонату України київський 
клуб завоював золоті медалі. Це 15-й чемпіонський титул 
для «Динамо». 

Ліга Європи
1/4 ФІНАЛУ 

Вільярреал 2:1 Спарта
Брага 1:2 Шахтар

 Борусія 1:1 Ліверпуль
Атлетіко 1:2 Севілья

Шахтар 4:0 Брага
Спарта 2:4 Вільярреал
Севілья 1:2 Атлетіко

Ліверпуль 4:3 Борусія
1/2 фіналу 
28.04.2016

Шахтар -:- Севілья
Вільярреал -:- Ліверпуль

05.05.2016
Севілья -:- Шахтар

Ліверпуль -:- Вільярреал

Ліга Чемпіонів
1/4 ФІНАЛУ 

Барселона 2:1 Атлетіко
Баварія 1:0 Бенфіка

ПСЖ 2:2 Манчестер Сіті
Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид

Манчестер Сіті 1:0 ПСЖ
Реал Мадрид 3:0 Вольфсбург

Бенфіка 2:2 Баварія
Атлетіко  2:0 Барселона

1/2 ФІНАЛУ 
03.05.2016

Баварія -:- Атлетіко М
04.05.2016

Реал Мадрид -:- Манчестер 
Сіті

28.05.2016
ФІНАЛ

Визначилися півфінальні пари 
суперників в Кубку України 

За підсумками жеребкування 
було сформовано дві пари од-
нієї другої фіналу Кубку Укра-
їни сезону 2015/16:

 «Дніпро» (Дніпропе-
тровськ) – «Зоря» (Лу-
ганськ),

 «Олександрія» (Олексан-
дрія) – «Шахтар» (Донецьк),

 Перші матчі відбулися 20 
квітня на полях команд, вказа-
них першими: 

«Дніпро» 1:0 «Зоря», 
«Олександрія» 1:1 «Шах-

тар».
Матчі-відповіді заплановано 

на 11 травня.
nv.ua

22-річний штангіст з Луган-
щини у ваговій категорії до 
85 кг показав другий резуль-
тат у ривку (168 кг) і перший 
у поштовху (204 кг), набрав-
ши у підсумку найкращу 
суму – 372 кг.

«Срібло» отримав румун Га-
бріель Сінкраян – 371 кг (169 

+ 202), «бронзу» завоював 
його співвітчизник Георгій 
Черней – 358 кг (165 + 193).

Нагадаємо, що одеситка 
Юлія Паратова стала срібним 
призером Чемпіонату Європи 
у вазі до 53 кг.

www.ukrinform.ua

Луганчанин здобув «золото» 
на Чемпіонаті Європи

У матчі 23-го туру Чемпіонату 
України з футболу київське «Ди-
намо» обіграло полтавську «Вор-
склу» з рахунком 1: 0 і достроково 
стало чемпіоном України.

Єдиний гол в матчі забив бра-
зильський форвард «Динамо» 
Жуніор Мораес.

Таким чином, за три тури до 
закінчення Чемпіонату київський 
клуб завоював золоті медалі. Це 
15-й чемпіонський титул для 
«Динамо» і друга перемога в 
Чемпіонаті для наставника киян 
Сергія Реброва.

news.liga.net

«Динамо» достроково стало 
чемпіоном України

Українець 
Олександр Пе-
лешенко заво-
ював «золото» 
Чемпіонату 
Європи-2016 з 
важкої атлети-
ки, який прохо-
дить в Фьйорді 
(Норвегія).

Спортивні новини
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МІГРАЦІЯ

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. 

Криминальный «наездник». 10. Испанский «френд». 11. Неболь-
шая порция прозы. 12. Душевая кабинка для макарон. 13. «Мо-
чалка из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское 
грассирование. 16. Растительный заменитель ремня. 19. Какой 
из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моряка 
была шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из 
того же города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, ут-
вержденная Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение 
в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. «Мутант» 
среди атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко 
не женской логикой. 40. Колесо фортуны в казино. 41. Воровской 
универсальный ключ. 42. На него зверь бежит. 43. Лошадиные 
«апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой атлетике. 45. Круп-
нейшая емкость в квартире. 46. Раздражающий телезрителей дви-
гатель торговли. 47. Река, «упавшая» из Канады в Америку.

По вертикали: 1. Локомотив, впереди которого бежать не ре-
комендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. 
«Пламенный» пик развития событий. 5. Вдалбливание прописных 
истин. 6. Итальянский создатель «овощных людей». 7. Немнуще-
еся удостоверение (разг.). 8. Отпрыск из коровника. 9. Развитие, 
повернутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. Природный план 
организма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 21. 
Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову» как стихий-
ное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, на них можно 
кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве говорит, а у 
нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Никотино-
вое окно» в работе. 31. «Хвостатый» студент. 32. Назовите имя 
несостоявшегося сельскохозяйственного работника и музыканта, 
обнаружившего существенные пробелы в системе среднего об-
разования. 34. «Мелкокалиберная» статья. 35. Боевая колесница 

ГОРОСКОП
на травень 2016 року

Риби. У травні особливо актуальним 
для Риб буде питання розвитку та са-
мовдосконалення. Деякі справи, які зда-
ються необов’язковими і непотрібними, 
найбільше вплинуть на подальші події. 
У цей період часу особливо треба осте-
рігатися обману.

Водолій. Те, яким буде травень, зале-
жить від дій та рішень, до яких вдавати-
меться представник цього знака. У разі 
впевненості в своїй правоті необхідно 
швидко робити те, що потрібне в даній 
ситуації. У травні важливо увімкнути 
не дуже властивий Водоліям реалізм.

Козеріг. Травень стане одним з най-
успішніших для вас місяців у році. 
Ситуація буде сприятливою для всіх 
напрямків діяльності представників 
цього знака. Крім того, відкриваються 
привабливі перспективи для розвитку і 
самовдосконалення.

Стрілець. У травні з’явиться чима-
ло охочих  скинути свої проблеми і 
обов’язки на вас. Причому боротися з 
таким станом справ не має сенсу. А ви-
рішення проблем, які іншим здавалися 
безнадійними, може підняти репутацію. 
Тому візьміть ситуацію в свої руки.

Скорпіон. У травні ви захочете змінити 
своє життя. Вдасться це вам чи ні, зале-
жатиме від обраної тактики. Захочеться 
позбутися спогадів минулого. Кінець 
місяця сприяє швидким і рішучим діям, 
у решту часу краще буде пустити все на 
самоплив.

Терези. Ситуація буде не найсприятли-
вішою, але варто ставитися до усіх не-
гараздів філософськи. Адже таким чи-
ном людина вчиться цінувати ті хороші 
події, які з нею відбуваються. Тим біль-
ше, що вберегтися від непередбачених 
проблем все одно не вдасться.

Діва. У травні Діви не можуть нічого 
робити через силу. Вони мають бути 
настільки натхненними своєю роботою, 
щоб цей запал не охолов до кінця. Та-
ким чином представники даного знака 
постійно почуватимуться або відсторо-
нено, або  будуть занурені у проблеми.

Лев. Багато що відбуватиметься не так, 
як очікували представники цього знака, 
а оточуючі вестимуть себе непередбачу-
вано. Зазначені проблеми можуть стати 
особливо помітними у разі якщо спра-
ва стосується важливих аспектів життя  
Левів.

Рак. Розраховуйте свої дії на кілька кро-
ків вперед. Це вміння, яке притаманне 
вправним шахістам, стане особливо ко-
рисним Ракам. Не варто відмовлятися 
від якихось важливих кроків, але необ-
хідно ретельно прорахувати їх вплив на 
подальше життя.

Близнюки. Травень стане вдалим мі-
сяцем, якщо Близнюки зможуть при-
слухатися до власних думок і бажань, 
відкинувши вплив ззовні. Хорошим 
рішенням в травні стане перерва, яка 
дасть можливість позбутися «зовнішніх 
шумів».

Телець. Травень стане часом, коли всі 
події, які відбуваються з представника-
ми цього знака, будуть спрямовані на 
виховання любові та смиренності. Якщо 
Тільцям вдасться набути ці корисні яко-
сті, то місяць буде вдалим, в іншому ви-
падку проблем не вдасться позбутися.

Овен. Останній місяць весни може зда-
тися для Овнів не дуже успішним. Увесь 
травень вони відчуватимуть себе заруч-
никами лабіринту або головоломки, ви-
хід з якої невідомий. При цьому можуть 
повертатися проблеми, які нібито вже 
були вирішені. 

 Свято-Успенський кафе-
дральний собор – православ-
ний храм (Полтавська єпар-
хія УПЦ КП), розташований 
у обласному центрі – місті 
Полтава; визначна пам’ятка 
козацького бароко другої поло-
вини XVIII століття.

На місці сучасного Свято-У-
спенського собору, який був 
центром фортеці старої Полта-
ви, існувала дерев’яна Успен-
ська церква, яка була «град-
ським собором». Свідчення 
про її існування відомі вже 
1695 року.

Будівництво
1748 року козацька старшина, 

міський отаман Ілля Волхов-
ський, представники церковної 
та міської громад ухвалили рі-
шення про спорудження кам’я-
ного храму і 8 листопада укла-
ли договір з відомим на той час 
архітектором з Нової Сербії 
Стефаном Стабанським. Фун-
даторами будівництва висту-
пили полковник полтавський 
Андрій Горленко, обозний 
Андрій Руновський, полковий 
суддя Григорій Сахновський, 
військовий товариш Дмитро 
Білуха та інші.

Через різні організаційні та 
фінансові проблеми до роботи 
приступили лише 1751 року. 
Будівництво на головній площі 
Полтавської фортеці тривало 
до 1770 року. Це був перший 
кам’яний собор Полтави.

Характеристика
Розміри його сягали 32 метри 

в довжину і 17 метрів в ширину. 
Споруда храму двоповерхова, 
в стилі візантійської базиліки, 
трикупольна, київського сти-
лю, по обидва боки розташо-
вані ризниця та паламарня. Фа-

сади прикрашали декоративно 
оздоблені фронтони. Пізніше, 
майже через 10 років, близько 
1780 року, храм було перебудо-
вано. Добудували ще два купо-
ли над вівтарною частиною, і 
храм став п’ятикупольним.

Добудова
У 1899-1900 рр. було вирі-

шено розширити собор. До-
будовано притвор, хори пере-
несено західніше, храм став 
світлішим, просторішим, його 
площа зросла майже на 170 кв. 
м, а над входом прибудували 
дві невеличкі бані та аркове 
перекриття, були демонтовані 
два стовпи, хори пересунули 
до західної стіни. З 1847 року, 
після перенесення архиєрей-
ської кафедри з Переяслава до 
Полтави, «градський собор» 
став кафедральним.

У 1774 році було розпочато 
будівництво дзвіниці, яке затяг-
лось через відсутність коштів 
аж на 27 років і було заверше-
не 1801 року. На другому ярусі 
розміщались дзвони – один з 
них важив 350 пудів. На тре-
тьому ярусі було встановлено 
дзвін з назвою «Казикерманъ». 
Цей дзвін було перелито через 
тріщину.

У 1934-му собор було зруйно-
вано за вказівкою Полтавсько-
го обкому КП(б)У, збереглася 
лише дзвіниця. Після майже 
дворічної боротьби між Свя-
то-Покровською релігійною 
громадою УАПЦ і РПЦ дзвіни-
ця була передана громаді, і вже 
7 квітня 1992 року в ній від-
булось перше богослужіння. 
Було створену нову Свято-У-
спенську громаду, і настояте-
лем церкви було призначено 
ієрея Миколая Храпача. З того 

часу громада почала порушу-
вати питання про відбудову 
головної споруди Свято-Успен-
ського кафедрального собору. 
Цю справу благословив Святі-
ший Мстислав, який перебував 
на запрошення громади в Пол-
таві 2-4 травня 1991 року та в 
грудні цього ж року.

24 лютого 1993 року викон-
ком Полтавської міськради 
ухвалив рішення і дозволив 
«громаді Свято-Успенської 
церкви розробити проект ре-
конструкції Свято-Успенського 
собору на Соборній площі, 1 у 
м. Полтаві».

26 вересня 2003 року біля 
собору зібралось багато пол-
тавців, серед яких: народні де-
путати, представники місцевої 
влади, духовенство. Цього дня 
було відслужено подячний мо-
лебень до Спасителя нашого 

Ісуса Христа. За заслуги пе-
ред УПЦ Київського Патріар-
хату та за особистий вклад у 
будівництво собору Патріарх 
Київський і Всієї Руси-Украї-
ни Філарет нагородив орденом 
Андрія Первозванного народ-
ного депутата Анатолія Куко-
бу, орденами Святого Володи-
мира – голову правління ВАТ 
«Полтаватрансбуд» Олексія 
Ландаря та першого заступни-
ка міського голови Михайла 
Юхименка. Патріарші грамо-
ти одержали голова штабу з 
будівництва собору В’ячеслав 
Халецький та багато будівель-
ників. Понад 60 будівельників 
отримали єпархіальні грамоти.

Тим не менш храм було відбу-
довано зі значними порушен-
нями проектної документації, 
що спричинило брутальне спо-
творення пам’ятки.

СВЯТІ МІСЦЯ УКРАЇНИ
Успенський собор  

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ: по горизонтали: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. 
Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26. 
Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. 
Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 
47. Ниагара.По вертикали: 1. 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Лик-
без. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 
21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. 
Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

времен гражданской войны. 36. То, что каждое утро приводил в по-
рядок Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное 
сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.


