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Уже понад місяць в Україні трива-
ють карантинні заходи, спрямовані на 
запобігання поширенню на території 
нашої держави гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2. Як і загалом у світі, в 
Україні пандемія COVID-19 карди-
нально змінила звичний ритм життя 

людей, вплинула на безліч сфер діяль-
ності, у тому числі – на роботу органів 
державної влади. Про те, як ці факто-
ри змінили діяльність Державної мі-
граційної служби України, в інтерв’ю 
газеті «Міграція» розповів Голова 
ДМС Максим Соколюк. 

– Максиме Юрійовичу, розкажіть, 
як епідемія COVID-19 позначилася  
на роботі Державної міграційної 
служби?

– Виклики, з якими людство зіштовх-
нулося в останні місяці, мають, без 
перебільшення, планетарний масш-
таб, але не мають аналогів. Приймати 
рішення у цій ситуації всім країнам 
доводилось, як кажуть, «із коліс». В 
Україні низку загальнодержавних рі-
шень із протидії поширенню корона-
вірусу оперативно прийняли Верховна 
Рада та Кабінет Міністрів. Що стосу-
ється конкретно Міграційної служби, 
то головною особливістю нашої ро-
боти є безпосереднє спілкування з 

Початок, продовження на стор. 3

Президент України Володимир Зелен-
ський разом з Прем’єр-міністром Де-
нисом Шмигалем ушанували пам’ять 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції.

Глава держави поклав квіти до пам’ят-
ника Героям Чорнобиля, що розташо-
ваний на Чорнобильській АЕС, побли-
зу енергоблока, де стався вибух у 1986 
році.

«Чорнобильська катастрофа – це, без 
перебільшення, лихо планетарного 

масштабу. Вона стала не тільки гірким 
уроком з недавнього минулого, а й пе-
ресторогою на майбутнє. Планета Зем-
ля є колискою і домівкою для всього 
людства, і тому її збереження є відпові-
дальністю кожної людини та спільним 
обов’язком усіх націй світу», – зазначив 
Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам’ять рятуваль-
ників хвилиною мовчання.

president.gov.ua

Вихід з карантину буде складатися з 
п’яти етапів, перший з яких має розпо-
чатися з 11 травня. 

Він зазначив, що, базуючись на циф-
рах і розрахунках Національної акаде-
мії наук України, Кабінет Міністрів має 
підстави говорити про те, що зростання 
приросту хворих, яке можна назвати на-
ступним піком, очікується з 3 по 8 трав-
ня.

«З 11 травня, я сподіваюся, ми розпоч-
немо перший етап виходу з карантину, 
коли ми послабимо певні обмеження, 
починаючи з можливості відвідувати 
парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу 
магазинів оптової і роздрібної торгівлі 
непродовольчими товарами тощо», – 
сказав очільник Уряду.

За його словами, наступний етап вихо-
ду з карантину – це той етап, коли поч-
не знижуватися рівень захворюваності і 
почнуть вивільнятися від хворих медич-
ні заклади.

«Третій, четвертий і п’ятий етапи – це 
фактично завершення карантину. Крім 
цього є так звані червоний, помаранче-
вий, жовтий, зелений рівні – це коли ми 
зможемо розумними заходами управля-
ти в тих точках, де виникають спалахи. 
Це окремі території, міста, області, ра-
йони», – зазначив Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що вже є розу-
міння того, як поетапно буде запуска-
тися громадський транспорт та з якими 
обмеженнями Україні доведеться жити.

«Це так звана «економіка недотор-
канності»: соціальна дистанція, засоби 
індивідуального захисту і, відповідно, 
ті обмеження, в яких ми живемо вже 
сьогодні і будемо змушені жити в цьому 
році точно, можливо й в наступному», – 
зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, така модель поведін-
ки має бути сприйнята і використовува-
тися суспільством у майбутньому.

kmu.gov.ua

Еволюція паспорта 
на Рівненщині

Міграційна служба Івано-
Франківщини: пишаємося 
краєм, в якому живемо...

Коронавірус та удо-
сконалення механізмів 
управління міграцією

Харківські міграційники 
продовжують працюва-

ти в нових умовах

Голова ДМСУ
М. Ю. Соколюк
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Життя завжди підносить нам виклики, для вирі-
шення яких потрібно вийти за рамки стандартного 
мислення та спробувати подивитися на них з іншо-
го боку. От і події з коронавірусом змушують нас 
розглянути міграцію  з точки зору управління: на-
явності необхідних даних для аналізу міграційної 
обстановки, прогнозування її розвитку, прийняття 
ефективних управлінських рішень.

Останні роки ДМС основні свої зусилля та ре-
сурси направляє на розбудову Єдиного державно-
го демографічного реєстру шляхом удосконалення 
програмного забезпечення, створення матеріаль-
но-технічної складової цієї системи, зміни поряд-
ку оформлення документів, удосконалення штат-
ної структури, введення стандартних операційних 
процедур, налагодження взаємодії з органами са-
моврядування.

Разом з тим, на мій погляд, це є лінійна задача, 
так звана споживча модель, в рамках досить про-
стої формули: ресурси – результат, паперовий но-
сій – цифровий носій.

Окремо необхідно сказати, що вирішення цієї 
лінійної задачі необхідно було починати років 20 
тому, але «маємо те, що маємо». Можливо те, що 
Реєстр спроможний стати «становим хребтом» 
системи цифрового суспільства та доповнюватися 
різними модулями і є своєрідною «компенсацією» 
за запізнення. Не є предметом цього невеличкого 
аналізу аналіз в трикутнику: глобальна економіка 
– глобальна політика – міграційна політика. Пред-
метом цього аналізу є роздуми щодо ефективності 
використання того, що вже побудовано.

Ще в 2000-х роках, працюючи в УВС мільйон-
ного міста, на практиці я розумів, як важливо для 
практичного застосування поліції мати можливість 
робити різні вибірки відомостей про населення: 
щодо віку, статі, місць реєстрації тощо. Але карт-
кова система обліку довідкового бюро не надава-
ла такої можливості. Спроби створення штучних 
програмних продуктів не мали особливого успіху, 
бо потребували значних ресурсів на їх створення і 
підтримання/адміністрування. 

Але ситуація початку 2000-х років суттєво відріз-
няється від теперішньої. В Державній міграційній 
службі створена система обліку під назвою назву 
«Єдина інформаційно-аналітична система управ-
ління міграційними процесами».

Система була створена на виконання Плану дій з 
лібералізації візового режиму, відповідно до яко-
го Україна повинна була створити ефективну ін-
ституційну структуру з управління міграційними 
процесами. План також передбачує удосконалення 
правил в’їзду і перебування іммігрантів, боротьбу 
з нелегальною міграцією, розробку законодавства 
щодо притулку відповідно до міжнародно-правових 

стандартів та стандартів ЄС та інше. Саме ці скла-
дові фахівці ЄС вкладають в поняття «управляння 
міграцією». 

Проте, на мою думку, як співробітника, котрий 
реалізовує ці тези  в практичній діяльності, управ-
ління міграцією це, в першу чергу, здатність про-
рахунку уповноваженим органом актуальної мі-
граційної обстановки і, в тому числі, у середині 
країни, регіону та на їхніх межах, а також поєднан-
ня при цьому аналізів інформаційних систем Дер-
жавної міграційної служби, Міністерства юстиції, 
Державної прикордонної служби і територіальних 
громад. Іноді питання краще формують думку, ніж 
відповіді. От і я хочу спробувати сформулювати 
декілька запитань.

Як ми можемо приймати ефективні управлінські 
рішення на статичних даних систем обліку вказа-
них органів влади?

Що нам дають дані про кількість перетинів кор-
дону, про осіб, що мають біометричні документи, 
які посвідчують особу, про місця їх реєстрації?

Як ми маємо збирати ці дані, перевіряти їх, об-
робляти, сортувати та аналізувати їх, будувати та-
блиці, графіки та діаграми, прогнозувати на основі 
аналізу процеси розвитку подій?

Змоделюємо практичну ситуацію, наприклад, за-
сідання оперативного штабу регіону чи міста щодо 
епідемії коронавірусу.

Необхідно відсортувати, хто з місцевих меш-
канців покидав регіон, хто повернувся за заданий 
період часу з-за кордону і хто там залишився, хто 
помер, які є можливості встановити місце прожи-
вання осіб, що повернулися.

Теоретично це можливо, але витрати часу, ма-
буть, перевершать період тривання  карантину. 
Практично проблема так не ставилась і сучасна 
практика управління міграцією в державі не дає 
відповіді на ці запитання. І це я ще не кажу про 
якість та достовірність даних, які збирають органи 
влади.

Це тільки один з можливих прикладів моделі ви-
користання можливостей управління міграційни-
ми процесами у вузькій тактичній ситуації.

Якщо говорити про стратегічне управління мі-
граційними процесами, то наші обліки та інфор-
маційні системи повинні надавати інформацію про 
сучасний стан наявного населення:його чисель-
ність, вік, стать,місце реєстрації, освіту, фах, пе-
ребування в країні чи за кордоном тощо. А також 
надати дані щодо щільності та занятості населен-
ня,  регулювання працевлаштування іноземців. 

Ситуація з карантинними заходами показала, що 
ця інформація щодо міграційних процесів необ-
хідна і для планування протиепідеміологічних за-
ходів.

Звичайно, навіть найкращі державні обліки не да-
дуть нам можливість з’ясувати кількість мешкан-
ців в населеному пункті у конкретний день. Тому в 
даному випадку найкращим способом підрахунку 
буде інформація мобільних операторів зв’язку. До 
речі, єдина держава світу, яка має таку інформацію 
з високим рівнем достовірності, це Північна Ко-
рея, в якій переміщення між населеними пунктами 
здійснюється виключно за спецперепустками.

Тому я думаю, настав час, коли Державна мігра-
ційна служба мусить перейти від функцій, більш 
притаманних паспортній службі (документування 
паспортами, ідентифікація), до зусиль щодо облі-
ку, аналізу, регулювання та управління міграцією.  

Саме на цей аспект звертають увагу і експерти, 
які є відомими фахівцями з міграційної політи-
ки. Так, Олена Малиновська, доктор наук з дер-
жуправління, головний науковий співробітник На-
ціонального інституту стратегічних досліджень, в 
своїй монографії «Міграційна політика: глобаль-
ний контекст та українські реалії» звертає свою 
увагу на те, що головного розробника Стратегії 
державної міграційної політики на період до 2025 
року – Державну міграційну службу України – по-
кладені доволі різноманітні функції, які не завжди 
пов’язані з регулюванням міграції. 

Підвищення ефективності регулювання міграцій-
них процесів напряму залежить від якісних ста-
тистичних даних та розуміння чинників, динамі-
ки, наслідків міжнародних та внутрішніх міграцій, 
причин що їх зумовлюють.

Таким чином, на мій погляд, прийшов час запро-
вадити та зосередити зусилля фахівців ДМС на 
використання Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи управлін-
ня міграційними 
процесами саме за 
її назвою, саме на 
управління мігра-
ційними процесами, 
на можливості ін-
теграції та синтезу 
наявних відомостей 
та баз обліків орга-
нів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування.

Як на мене, для 
цього є відповідні 
адміністративні та 
правові підстави. 
При системному аналізі правових норм Закону 
України «Про захист персональних даних» не ви-
явлено протиріч щодо використання масивів да-
них для їх володільців. 

Сьогодні ми чуємо багато цифр про міграційні 
процеси, які взяті «з потолка» або зібрані за допо-
могою обрахунку непрямих доказів. 

То ексвіце-прем’єр міністр стверджує про 3 млн 
трудових мігрантів, з посиланням на обліки Мі-
граційної служби, яка трудовою міграцією ніколи 
не займалась, то ексміністр Кабінету Міністрів 
України Дмитро Дубілет за допомогою різних ін-
струментів аналізу стверджує, що чисельність на-
селення України становить 37 млн. осіб (2019 рік). 
А державний реєстр виборців містить відомості 
про наявність 36,6 млн. громадян України старше 
18 років, проте без звірки з реєстрами Мін’юсту. 

Різниці між цифрами, а особливо їх джерелами 
- незрозумілі. Висновки з неточних й неповних да-
них – це ворожіння. Для найбільш точного аналізу 
потрібні максимально перевірені цифри, логічне 
мислення, інструменти аналізу й прогнозування. 
Залишилось найголовніше - об’єднати інформа-
ційні ресурси ДМС, Мін’юсту, АДПС, Мінсоцпо-
літики і тергромад та їх автоматична взаємодія в 
режимі реального часу.

З науки державного управління ми знаємо, що 
державне адміністрування має бути організовано 
таким чином, щоб воно було на рівні складнощів 
та динаміки сучасного суспільства.

З початку 60-х років минулого століття в держав-
ному адмініструванні почав набирати популяр-
ність системний підхід. Головна ідея цього під-
ходу – є визнання взаємодії та взаємозалежності 
елементів, підсистем та всієї системи державного 
управління з зовнішнім середовищем, тобто з сус-
пільством в цілому. Розвитком теорії системного 
підходу, його логічним продовженням є теорія 
ситуаційного підходу. Її ключовою ідеєю є аналіз 
ситуації, тобто конкретного набору обставин, які 
найбільше впливають на адміністративний орган в 
даний конкретний час.

До речі, у 2015-2016 роках ДМС здійснила чудо-
ву спробу управління міграційними процесами, 
створивши віртуальний Контактний інформацій-
но-аналітичний центр з моніторингу міграційних 
процесів, в якому було все - збір міжвідомчої ін-
формації, її перевірка, обробка, аналіз та навіть 
прогнозування.

Єдиним мінусом було те, що частина інформації 
була статистичною, тобто зібраною як мінімум мі-
сяць, а то й два тому, що не дасть змоги здійснюва-
ти оперативне прогнозування подій.

Роботу такого Контактцентру необхідно якнайш-
видше відновити, але не лише на центральному, а 
й на регіональному рівнях.

А найкраще це реалізувати допоможе створення 
Ситуаційних міграційних центрів в апараті ДМС і 
апаратах територіальних органів, можливо навіть 
на міжрегіональному рівнях.

Іншим, не менш важливим напрямком роботи, 
без якого буде не можливим виконання завдань, 
як у змодельованій ситуації з протидії коронавірсу 
на регіональному рівні, є питання створення на-
ціонального адресного реєстру з прив’язкою до 
геопросторових координат. Це можна вирішити 
навіть зараз, під час реалізації питання деклара-
тивної реєстрації місця проживання особи.

Отже, час і потреба розвитку настали, як і настав 
час діяти!

Є.В. Микитенко,
начальник ГУ ДМСУ в Донецькій області

Є.В. Микитенко,
начальник ГУ ДМСУ в Донецькій області
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У Державній міграційній службі України

Встановлюється причетність працівників Міграційної 
служби Київщини до незаконної легалізації іноземців 
шляхом оформлення для них закордонних паспортів на 
імена померлих українців за неправомірну вигоду. Серед 
іноземців, які забажали оформити українські паспорти, 
були особи, що перебувають у розшуку.

14 квітня 2020 року співробітниками Управління кар-
ного розшуку та Відділу боротьби зі злочинами, по-
в`язаними з торгівлею людьми ГУ НП у м. Києві за 
сприяння керівництва Центрального міжрегіонального 
управління ДМС у м. Києві та Київській області було 
припинено канал незаконної легалізації іноземців на 

території України.
Встановлено, що група працівників декількох терито-

ріальних підрозділів ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській 
області налагодили схему одержання неправомірної 
вигоди за сприяння в оформлені іноземцям паспортів 
громадян України для виїзду за кордон на анкетні дані 
померлих осіб. Службовці підроблювали документи про 
видачу паспорта громадянина України, які в подальшо-
му слугували підставою для оформлення паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кордон. Ціна питання 
складала близько 5 000 доларів США.

Стало відомо, що серед осіб, які незаконно придбали 
паспорти громадян України для виїзду за кордон, є гро-
мадяни інших держав, які переховуються від слідства за 
кордоном за вчинення тяжких злочинів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження 
за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою, 
вчинене за попередньою змовою групою осіб). Спільни-
кам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

«Ми тримаємо чіткий курс на викорінення корупції 
у нашому відомстві. На жаль, окремі держслужбовці 

досі не усвідомили того факту, що хабарництво у Мі-
граційній службі – явище неприпустиме. У співпраці з 
правоохоронними органами нам вдається рішуче про-
тидіяти цьому ганебному явищу, виявляючи хабарників, 
які діють всупереч інтересам держави і дискредиту-
ють Міграційну службу в очах суспільства. Прозора 
діяльність, відсутність тіньових схем і зловживань - це 
той імператив, який ми ставимо перед собою. Тому на-
голошую - у разі виявлення ознак корупційних правопо-
рушень у діях працівників Міграційної служби, вони бу-
дуть притягуватися до кримінальної відповідальності 
в установленому законом порядку», – зазначив началь-
ник ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області Вячеслав 
Гузь.

Зазначимо, що в ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській об-
ласті постійно ведеться робота з профілактики корупції 
серед працівників служби. З метою недопущення випад-
ків корупційних правопорушень просимо повідомляти 
про будь-які випадки вимагання у вас неправомірної 
вигоди в підрозділі Міграційної служби за допомогою 
електронного сервісу «Повідомити про корупцію» на 
сайті ДМС України.

Центральне міжрегіональне управління ДМС
 у м. Києві та Київській області

Заступника Голови ДМСУ
Сергія Миколайовича 

Донського

Начальника УДМСУ в 
Рівненській області

Лілію Аркадіївну
Драпчинську

Заступника Державного секретаря КМУ,
Члена Колегії ДМСУ
Сергія Стаховича

Дехтяренка

Начальника відділу внутрішнього 
аудиту ДМСУ

Павла Миколайовича
Голованя

Продовження, поч. на стор. 1
людьми під час оформлення і видачі 
паспортних документів та надання інших 
адміністративних послуг. Тому запрова-
дження карантину досить суттєво впли-
нуло на організацію нашої діяльності.
Ми розуміли, що навіть під час каранти-

ну у певної частини громадян виникатиме 
необхідність особисто звернутися до Мі-
граційної служби – насамперед, у разі по-
треби невідкладно оформити паспорт гро-
мадянина України (ID-картку) або вклеїти 
фотокартку при досягненні відповідного 
віку. Тому для нас важливо було забезпе-
чити саму можливість такого звернення, 
а також вжити всіх можливих заходів, 
аби взаємодія між працівниками ДМС та 
громадянами у цей період була безпеч-
ною.

Передусім, Міграційна служба бу-
квально з перших днів карантину роз-
почала широку інформаційну кампанію. 
Усі наші офіційні онлайн-ресурси були 
задіяні для того, щоб люди могли звер-
нутися дистанційно та отримати чіткі 
відповіді на свої питання. Разом із тим, 
ми неодноразово просили громадян не 
відвідувати наші підрозділи без нагаль-
ної потреби. Актуальну інформацію 
щодо роботи ДМС у період карантину 
постійно поширюємо через офіційний 
веб-сайт служби, регіональні засоби ма-
сової інформації та у соціальній мережі 
Facebook.

Щодо організації прийому громадян 
України та іноземців, які мають невід-
кладні причини для звернення до під-
розділів ДМС, то ми подбали про його 
здійснення у максимально безпечних 
умовах.

Важливо, що під час прийому грома-
дян усі наші працівники – без винятку! 

– користуються захисними масками та 
дезінфікуючими засобами. А тому й від 
усіх відвідувачів вимагаємо дотриму-
ватися встановлених заходів безпеки: 
обов’язково користуватися засобами ін-
дивідуального захисту (масками) та зна-
ходитись на безпечній відстані від інших 
людей – не менш, як півтора метри. 

Крім того, задля безпеки як наших 
працівників, так і відвідувачів прийня-
то рішення щодо тимчасового обслуго-
вування суб’єктів звернення за окремо 
встановленим на період карантинних 
заходів графіком роботи – лише у визна-
чених підрозділах Міграційної служби і 
у виключних випадках. 
– Уточніть, будь ласка, про які 

саме випадки йдеться.
– Насамперед мається на увазі отри-

мання раніше виготовлених документів, 
оформлення паспортних документів, 
необхідних для отримання публічних, 
адміністративних та фінансових послуг 
або для термінового виїзду за кордон. 
Наприклад, у зв’язку з нагальною по-
требою в лікуванні, від’їздом особи, яка 
супроводжує тяжкохворого, або смертю 
родича, що проживає за кордоном тощо. 
Тобто в разі нагальної потреби громадя-
нин може безперешкодно отримати або 
оформити необхідні йому документи. 
–  А чи можуть у період каранти-

ну до ДМС звертатися іноземці та 
особи без громадянства? Чи засто-
совуються до них штрафи у разі 
несвоєчасного звернення?

– Під час карантину до ДМС можуть 
звертатися і громадяни України, і іно-
земці та особи без громадянства, якщо 
причина їх звернення є невідкладною.

Щодо штрафів, то жодні штрафні санк-
ції не застосовуватимуться, якщо іноземці 

та особи без громадянства станом на по-
чаток карантинних заходів перебували в 
Україні на законних підставах. 

Важливо, що ці положення врегульова-
но на законодавчому рівні. У нещодавно 
прийнятому Верховною Радою Законі 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», 
зокрема, встановлено, що до іноземців та 
осіб без громадянства не застосовувати-
меться адміністративна відповідальність 
за порушення законодавства про право-
вий статус іноземців та ОБГ, якщо такі 
порушення настали в період чи внаслі-
док встановлення карантину. Тобто якщо 
у зв’язку із запровадженням карантину 
вказані особи не змогли своєчасно виї-
хати за межі України, звернутися до під-
розділів Міграційної служби із заявою 
про продовження строку перебування на 
території України або для оформлення чи 
обміну посвідки на проживання, – все це 
можна буде зробити згодом, після закін-
чення карантинних заходів.

Додам, що Міграційна служба не штра-
фуватиме також і громадян України, які з 
тих же причин не змогли своєчасно звер-
нутися до нас для оформлення ID-карт-
ки або для вклеювання фотокарток до 
паспорта громадянина України у формі 
книжечки по досягненню 25-ти та 45-ти 
років.
–  На час карантину призупинено 

міжміське сполучення. Що поради-
те тим громадянам, хто оформив 
паспорт у ЦНАП або відділі Мігра-
ційної служби в іншому населеному 
пункті?

– Міграційна служба налагодила меха-
нізм передачі виготовлених документів з 

одного підрозділу ДМС до іншого. Пере-
дача документів здійснюється за відпо-
відним запитом громадянина, який через 
карантин не має змоги звернутися до 
того підрозділу, до якого він подавав до-
кументи. Таким чином, виготовлені до-
кументи можна отримати в найближчому 
підрозділі ДМС (за місцем перебування 
громадянина на час карантину).

Крім того, ми також переформатували 
і взаємодію з центрами надання адміні-
стративних послуг та центрами обслуго-
вування «Паспортний сервіс», які оформ-
ляють біометричні документи, але на 
період карантину призупинили прийом 
відвідувачів. Для вирішення цієї ситуації 
Міграційна служба організувала переда-
чу виготовлених документів від зазначе-
них ЦНАП та центрів обслуговування до 
підрозділів ДМС, у яких громадяни при 
нагальній потребі можуть отримати свої 
паспортні документи. Але нагадую, що 
слід враховувати графіки роботи цих під-
розділів у період карантину.
– Як загалом громадяни ставлять-

ся до таких вимушених змін у робо-
ті вашої служби?

– Хочу відзначити, що більшість грома-
дян поставилися до нововведень на час 
карантину з розумінням. Підтверджен-
ням цього факту є статистика оформлен-
ня закордонних паспортів та ID-карток: 
за останні тижні їх кількість зменши-
лася у десятки разів. Також отримуємо 
хороший зворотній зв’язок і від наших 
підписників у соцмережах: як правило, 
люди погоджуються з тим, що відвідання 
підрозділу можна відкласти до закінчен-
ня карантинних заходів, адже безпека та 
здоров’я – значно важливіші!

Інтерв’ю провів
 Іван Супруновський 

Міграційна служба продовжує очищувати свої лави від корупціонерів: Міграційна служба продовжує очищувати свої лави від корупціонерів: 
у столиці викрито групу хабарниківу столиці викрито групу хабарників

Державна міграційна служба України та Редакція газети «Міграція» вітають з днем народження

Бажаємо Вам міцного здоров`я, миру, злагоди та нових успіхів у вашій професійній діяльності!
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З початку карантину більше тисячі 
жителів області звернулись у під-
розділи міграційної служби для от-
римання біометричних документів. 
Зокрема:

637 – для отримання закордонного 
паспорта;

496 – для отримання паспорта гро-
мадянина України у формі ID-карт-
ки.

Нагадуємо, що що обслуговування 
суб’єктів громадян на період каран-
тину здійснюється лише у виключ-
них випадках:

– оформлення паспорта громадя-
нина України у формі ID-картки за-
мість втраченого або викраденого;

– оформлення паспорта громадяни-
на України у формі ID-картки у разі 
невідкладної необхідності для отри-
мання публічних, адміністративних 
та фінансових послуг;

– вклеювання фотокарток до 
паспорта громадянина України у 
формі книжечки по досягненню осо-
бою відповідного віку;

– оформлення паспортів громадя-
нина України для виїзду за кордон 
у зв’язку з необхідністю терміно-
вого виїзду за кордон, пов’язаною 
з нагальною потребою в лікуванні 
від’їжджаючого, від’їздом особи, 
яка супроводжує тяжкохворого, чи 
смертю родича, який проживає за 
кордоном;

Будь ласка, дотримуйтесь рекомен-
дацій МОЗ України щодо нерозпов-
сюдження COVID-19.

Управління ДМС 
у Тернопільській областіУ березні підрозділами Управління Державної міграційної служби у Кіровоград-

ській області було оформлено понад 1600 ID-карток та понад 1800 закордонних 
паспортів. Відповідно, кількість звернень громадян для оформлення ID-картки зни-
залась у порівнянні з березнем минулого року на 49%, а паспортів для виїзду за 
кордон – на 63%.

З 20 березня підрозділи Міграційної служби області на період карантину пере-
йшли на обслуговування суб’єктів звернення за окремо встановленим графіком та у 
виключних випадках.

Хоч попит на оформлення документів значно знизився, у Міграційній службі звер-
таються до громадян з проханням відвідувати підрозділи за нагальної потреби, у 
разі можливості відкласти візит до завершення карантину. Зокрема вже готовий до-
кумент (ID-картка та закордонний паспорт) буде зберігатись у підрозділі протягом 
року.

Управління ДМС у Кіровоградській області

Міграційна служба області продовжує 
свою щоденну роботу, додержуючись 
умов  проведення карантинних заходів. 
При цьому запоріжани відповідально 
поставилися до вимушених обмежень, 
про що свідчить значне зменшення ба-
жаючих оформити собі документи в цей 
період.

Так, протягом березня підрозділами 
служби було оформлено 5682 паспорта 
для виїзду за кордон та 2714 ID-карток; 
за перші два тижні квітня – 20 закордон-
них та 232 внутрішніх паспорта.

Для порівняння, у лютому закордонні 
паспорти оформили собі 10824 громадя-
нина,  внутрішні – 4723.

Нагадаємо, що наразі обслуговування  
суб’єктів звернень у Міграційній службі 
відбувається відповідно до встановлено-
го графіку та у виключних випадках:

– oфoрмлення паспoрта грoмадянина 

України у фoрмі картки (ID-картки) за-
мість втраченoгo, викраденoгo або у разі 
невідкладнoї неoбхіднoсті для oтриман-
ня публічних, адміністративних та фі-
нансoвих пoслуг;

– вклеювання фoтoкартoк дo паспoрта 
грoмадянина України у фoрмі книжеч-
ки пo дoсягненню oсoбoю відпoвіднoгo 
віку;

– оформлення паспортів громадянина 
України для виїзду за кoрдoн у зв’язку з 
необхідністю термінoвoгo виїзду за кoр-
дoн, пoв’язанoю з нагальнoю пoтребoю 
в лікуванні від’їжджаючoгo, від’їздoм 
oсoби, яка супрoвoджує тяжкoхвoрoгo, 
чи смертю рoдича, який прoживав за 
кoрдoнoм;

– оформлення пoсвідoк на тимчасoве 
і пoстійне прoживання для інoземців та 
oсіб без грoмадянства, у разі невідклад-
нoї неoбхіднoсті для oтримання публіч-
них, адміністративних та фінансoвих 
пoслуг.

Зверніть увагу, що гoтoві дoкументи 
зберігаються у підрoзділах прoтягoм 
рoку і їх можна отримати без поспіху 
після закінчення карантину.

Ще раз просимо наразі утриматися від 
відвідування УДМС без нагальної потре-
би.

Управління ДМС
 у Запорізькій області

Міграційники Рівненщини налагодили 
обслуговування громадян з урахуванням 
теперішніх заходів запобігання поши-
ренню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19 та  згідно 
з встановленими графіками.

Рівненський міський відділ гнучко 
переформатував взаємодію з місцевим 
ЦНАПом, який на період карантину при-
зупинив прийом відвідувачів, передавши 
виготовлені паспортні документи для 
видачі працівникам міграційної служби.

У приміщенні міської міграційної 
служби, за сприяння місцевих органів 
виконавчої влади та спеціалізованого 

підприємства, проведено дезінфекцію. 
Працівники слідкують за дотриманням 
карантинних заходів, здійснюючи при-
йом громадян. Вони забезпечені засоба-
ми захисту: масками, антисептиками і 
рукавичками.

Прийом проводиться тих громадян, які 
у виключних випадках змушені зверта-
тися за оформленням паспортів та їх ви-
дачею.  Більша частина роботи переве-
дена на дистанційний режим та ведеться 
засобами електронної комунікації.

Режим обслуговування суб’єктів звер-
нення територіальними підрозділами 
УДМС України в Рівненській облас-
ті знаходиться на офіційній сторінці у 
Facebook та на сайті Державної мігра-
ційної служби за посиланням: https://
dmsu.gov.ua/news/region/7084.html

З відповідними графіками обслугову-
вання та телефонами для довідок і кон-
сультацій  можна ознайомитися на сай-
ті ДМС та на вході до приміщень усіх 
структурних підрозділів УДМС.

Управління ДМС 
у Рівненській області

Під час карантинних заходів міграційна 
служба Хмельниччини продовжує пра-
цювати та надавати адміністративні по-
слуги,  проте обслуговування суб’єктів 
звернень здійснюється лише у виключ-
них випадках та відповідно до встанов-
леного графіку (https://www.facebook.
com/udmskhm).

Так, протягом березня 2020 року мі-
граційною службою області оформлено 
5 тисяч біометричних документів,  що в 
2,3 рази менше, ніж за попередній місяць 

(лютий 2020 року – 11 тисяч біометрич-
них документів).

Міграційна служба вкотре закликає 
громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства у період карантинних захо-
дів утриматися від відвідування підроз-
ділів ДМС без нагальної потреби!

Якщо ж причина звернення невідклад-
на і потребує обов’язкового відвідування 
підрозділу ДМС, просимо вас дотриму-
ватись рекомендацій Міністерства охо-
рони здоров’я України щодо зменшення 
впливу та передачі гострих респіратор-
них вірусних інфекцій:

• по можливості користуватися захис-
ною маскою та дезінфікуючими засоба-
ми;

• не створювати скупчення людей у під-
розділі та дотримуватись безпечної від-
стані між відвідувачами (щонайменше 
1,5 метри).

Управління ДМС
 у Хмельницькій області

Голова Державної міграційної 
служби України Максим Соколюк 
на особистій Фейсбук-сторінці про-
коментував сучасний стан роботи 
служби в умовах карантину. Повідо-
мив про тимчасові зміни, які стосу-
ються оформлення документів для 
наших співвітчизників та терміни 
перебування іноземців та осіб без 
громадянства на території України і 
звернувся із проханням, по можливо-
сті, не відвідувати підрозділи ДМС 
під час карантину без нагальної по-
треби.

Усі працівники нашої служби щиро 
вдячні свідомим і відповідальним 
громадянам за розуміння, терпля-
чість та відповідальне ставлення 
до даної ситуації. Лише спільними 
зусиллями ми зможемо протидіяти 
поширенню вірусу і дистанційний 
зв’язок, на даний час, є найефектив-
нішим!

Ми переконані, що скоро зможемо 
повноцінно обслуговувати усіх, хто 
звертається до нас, а поки що праців-
ники служби обслуговують громадян 
за спеціальним графіком, а через 
можливі засоби дистанційного зв’яз-
ку надають консультації з міграційних 

питань.
Від початку карантину лише через 

телефон «гарячої лінії» (032) 261-09-
30 працівники нашої служби прокон-
сультували 420 осіб.

Відповіді на часті запитання сто-
совно перебування іноземців можна 
отримати за телефонами: (032) 261 
42 80 та (032) 261 49 03.

Консультації проводяться також за 
телефоном приймальні нашої служ-
би (032) 261-49-02.

Опрацьовується багато звернень, 
які надходять поштовим зв’язком на 
адресу: вул. Січових Стрільців, 11, м. 
Львів, 79007, засобами електронної 
пошти lv@dmsu.gov.ua та lv_zmi@
dmsu.gov.ua.

У приватних повідомлення та в ко-
ментарях під дописами на офіційній 
Фейсбук-сторінці «Міграційна служ-
ба Львівської області» надано відпо-
віді біля 50 дописувачам.

Підтримання зв’язку із громадяна-
ми в такий спосіб наразі, в часі сві-
тової пандемії, є найефективнішим і 
найбезпечнішим з усіх.

Ми безмежно вдячні мешканцям 
області за розуміння та дотриман-
ня карантинних заходів. Нагадуємо, 
що звернутися у міграційну службу 
Львівщини можна лише у разі невід-
кладної необхідності.

Задля збереження здоров’я і життя 
рідним, близьким і нашим працівни-
кам просимо й надалі з розумінням 
ставитись до обмежувальних заходів, 
дотримуючись рекомендацій Мініс-
терства охорони здоров’я України.

Здоров’я нам усім!
Головне управління ДМС 

у Львівській області

Міграційна служба Рівного продовжує обслуговувати Міграційна служба Рівного продовжує обслуговувати 
громадян в умовах карантинугромадян в умовах карантину

Міграційна служба Кіровоградщини: заходи карантину та Міграційна служба Кіровоградщини: заходи карантину та 
зниження попиту на документизниження попиту на документи

Тернополяни під час карантину можуть оформити Тернополяни під час карантину можуть оформити 
паспорт лише у виключних випадкахпаспорт лише у виключних випадках

Кількісні показники оформлених біометричних Кількісні показники оформлених біометричних 
документів в умовах карантину на Хмельниччинідокументів в умовах карантину на Хмельниччині

З введенням карантину кількість бажаючих оформити З введенням карантину кількість бажаючих оформити 
собі документи на Запоріжчині значно знизиласясобі документи на Запоріжчині значно знизилася

Міграційна служба Львівщини  обслуговує суб’єктів Міграційна служба Львівщини  обслуговує суб’єктів 
звернення за особливим графіком, дотримуючись звернення за особливим графіком, дотримуючись 

усіх засобів захистуусіх засобів захисту
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У територіальних міграційних службах України

Впродовж березня цього року Мігра-
ційна служба Львівської області офор-
мила 3 655 документів для громадян 

України у вигляді ID-картки та 7 299 
паспортів для виїзду за кордон.

Видано впродовж місяця:
3 655– паспортів громадянина України 

у вигляді ID-картки
9 906 – паспортів громадянина України 

для виїзду за кордон.
Водночас, попит на оформлення за-

кордонних паспортів та паспортів гро-
мадянина України у вигляді ID-картки 
у порівнянні із минулим місяцем значно 
зменшився.

Головне управління ДМС
 у Львівській областіНа видачу готових документів за-

раз працюють абсолютно всі терито-
ріальні підрозділи УДМС України в 
Полтавській області. Проте під час 
карантинних заходів видача відбува-
ється за визначеним графіком, озна-
йомитися з яким можна у Facebook за 
посиланням – https://www.facebook.
com/udmspl/ або на веб-сайті ДМС 
України – https://dmsu.gov.ua/news/
region/7080.html.

Вкотре нагадуємо, що звертатися 
до підрозділів міграційної служби 
для отримання готового документу 
під час карантину не обов’язково, 
адже паспортні документи зберіга-
ються у підрозділах протягом року.

Якщо готова посвідка на проживан-
ня, іноземець також може отримати 
її після завершення карантину. Іно-
земці зможуть врегулювати питання 
свого перебування в Україні протя-
гом місяця після скасування каран-
тину.

Варто зазначити, що наведені нор-
ми стосуються виключно іноземців 
та осіб без громадянства, які станом 
на початок карантинних заходів пе-
ребували в Україні на законних під-
ставах.

Тож без нагальної потреби звер-
татися до підрозділів міграційної 
служби Полтавщини у період каран-
тину не рекомендуємо.

Усі необхідні консультації можна 
отримати дистанційно, не ризикую-
чи власним здоров’ям.

Номери телефонів для консультацій 
можна переглянути за посиланням –  
https://dmsu.gov.ua/news/region/7080.
html, а також у Facebook за поси-
ланням – https://www.facebook.com/
udmspl.

Управління ДМС 
у Полтавській області

Друзі, усім нам хочеться скоріше повернутися до звичайного життя, 
тому зараз варто піклуватись про себе та тих, кого ми любимо.

Головне управління ДМС 
в Одеській області

З початку 2020 року Управлінням Державної міграційної служби Херсонської об-
ласті було надано 36 540 платних адміністративних послуг, кошти від яких у сумі 
майже 12,5 мільйонів гривень надійшли на спеціальні рахунки до місцевих бюдже-
тів Херсонщини (на 2, 5 мільйони більше ніж за І квартал 2019 року).

Крім того, з початку року місцеві бюджети також були поповнені коштами за раху-
нок сплати державного мита при видачі та оформлені закордонних паспортів (посві-
док) та паспортів громадян України на суму 122, 5 тисяч гривень.

Міграційна служба області готова до прийому громадян та поновлення надання 
адміністративних послуг в повному обсязі після закінчення карантину.

Управління ДМС 
у Херсонській області

Попри те, що урядом України на період 
карантину призупинено дію санкцій за 
порушення міграційного законодавства 
щодо іноземців та осіб без громадян-
ства, робота з протидії неврегульованій 
міграції на Буковині триває. В полі зору 
міграційників опинилися в першу чергу 
іноземці, які незаконно перебували на 
території України ще до початку оголо-
шення карантину.

За результатами цієї роботи працівни-
ками УДМС у Чернівецькій області у 
співпраці з правоохоронцями та прикор-
донниками протягом першого кварталу 
виявлено 52 неврегульованих мігрантів, 
стосовно усіх зазначених осіб прийня-
то рішення про примусове повернення. 
Водночас за ігнорування попередніх 
приписів міграційної служби про приму-
сове повернення стосовно чотирьох іно-
земців прийнято рішення про примусове 
видворення. Також трьох осіб тимчасово 
поміщено до ПТПІ, щодо 27 осіб при-
йнято рішення про заборону в’їзду на 
територію України.

Загалом впродовж січня-березня на те-
риторії області виявлено 106 випадків 
порушення законодавства про правовий 
статус іноземців та осіб без громадян-
ства. До адміністративної відповідаль-
ності притягнуто:

за ст. 203 КУпАП  – 91 особу;
за ст. 205 КУпАП  – 7 осіб;
за ст. 206 КУпАП – 8 осіб;
Скорочено термін тимчасового перебу-
вання на території України одній особі. 

Управління ДМС
 у Чернівецькій області

Інфографіка щодо кількості біоме-
тричних документів (паспорт грома-
дянина України у формі ID-картки та 
паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон), оформлених у бе-
резні 2020 року територіальними та 
структурними підрозділами Головного 
управління ДМС України в Донецькій 
області.

Протягом березня місяця працівники 

територіальних та структурних підроз-
ділів Головного управління ДМС Укра-
їни в Донецькій області  оформили  4 
189 паспорта громадянина України у 
вигляді ID-картки та 11 413 паспорта 
громадянина України для виїзду за кор-
дон.

Головне управління ДМС 
у Донецькій області

Навіть в умовах карантину підроз-
діли міграційної служби Черкащини 
продовжують надавати адміністра-
тивні послуги. Щоправда за окремим 
графіком прийому громадян та визна-
ченим переліком послуг. Здебільшого 
це оформлення паспорта громадянина 
України у формі картки замість втра-
ченого/викраденого або у разі невід-
кладної необхідності в отриманні ад-
міністративних чи фінансових послуг. 
Зокрема, й вклеювання в паспорт фо-
токартки при досягненні 25 та 45 років.

На період карантину районні відділи 
приймають громадян тричі на тиждень 

– у вівторок, четвер та суботу, районні 
сектори – у вівторок та четвер.

Черкасець Олександр дізнався, що 
отримати виготовлений документ 
можливо й під час карантину. Заяву 
на оформлення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон він пода-
вав задовго до запроваджених Урядом 
заходів для запобігання поширенню 
на території України коронавірусу. І 
попри те, що закордонний паспорт міг 
надійно зберігатися в підрозділі протя-
гом року і найближчим часом не стане 
в пригоді, Олександр все-таки вирішив 
прийти й забрати біометричний доку-
мент. Каже, щоб не захворіти він ко-
ристується засобами індивідуального 
захисту.

Разом зі своїм закордонним паспор-
том житель м. Черкаси отримав також 
буклет з інформацією, як захистити 
себе від коронавірусу. Дякуємо за ін-
формаційні матеріали Черкаському 
обласному центру громадського здо-
ров’я, завдяки співпраці з яким відвід-
увачі підрозділів міграційної служби 
одержують перевірену інформацію з 
надійних джерел щодо коронавірусу.

Управління ДМС
 в Черкаській області

Міграційна служба та Черкаський центр громадського Міграційна служба та Черкаський центр громадського 
здоров’я продовжують інформаційно співпрацюватиздоров’я продовжують інформаційно співпрацювати

Протягом кварталу на Буковині виявлено Протягом кварталу на Буковині виявлено 
півсотні неврегульованих мігрантівпівсотні неврегульованих мігрантів

Міграційна служба Донеччини в березні оформила Міграційна служба Донеччини в березні оформила 
понад 15 тисяч біометричних документівпонад 15 тисяч біометричних документів

Херсонські міграційники з початку року поповнили Херсонські міграційники з початку року поповнили 
бюджет майже на 13 мільйонів гривеньбюджет майже на 13 мільйонів гривень

Міграційна служба Полтавщини інформує: що робити, Міграційна служба Полтавщини інформує: що робити, 
якщо документ уже готовий та очікує на власника?якщо документ уже готовий та очікує на власника?

Профком Головного управління ДМС України в Одеській Профком Головного управління ДМС України в Одеській 
області закупив медичні маски для працівниківобласті закупив медичні маски для працівників

Статистичні дані про кількість біометричних Статистичні дані про кількість біометричних 
документів, оформлених міграційною службою документів, оформлених міграційною службою 

Львівщини за березень 2020 рокуЛьвівщини за березень 2020 року
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У такому вигляді паспортна система 
проіснувала до 1974 року. Відповідно 
до нового Положення про паспортну 
систему в СРСР паспорти розпочали 
видавати всім громадянам, у тому чис-
лі  мешканцям сіл. Суцільна паспор-
тизація розпочалася у 1976 році.  У 
тогочасному стилі влади «п`ятирічка 
за три роки» вважалося, що паспорти-
зація завершилася  у грудні 1981 року. 
Хоча насправді цей процес тривав ще 
добрий десяток років по тому. Навіть 
під час наступної хвилі паспортизації 
було чимало громадян, документова-
них  «зеленими» книжечками.

У 1993 році постановою Верховної 
Ради України затверджено паспорт 
громадянина України. Паспорт мав 
вигляд книжечки на 16 сторінок. Дані 
громадянина, як правило, заносилися у 
бланк вручну – перами та спеціальним 
чорнилом. На Рівненщині вперше в 
Україні з 1996 року було впроваджено 
внесення даних у паспорт друкованим 
способом за допомогою комп`ютерної 
техніки та створено електронний облік 
виданих паспортних документів.

Рівненщина – єдиний регіон, що того 

часу повністю перейшов на виготов-
лення паспортів з друкованими дани-
ми. Окрім того, було створено повну 
базу даних населення області. 

Прорив  у  оформленні документів 
з  біометрикою відбувся, починаючи з 
1 січня 2016 року, після впроваджен-
ня Державною міграційною службою 
України паспортів громадян України 
у вигляді ID-карток. В Україні успіш-
но проводиться оформлення і вида-
ча паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм у 
вигляді пластикової картки  (ID-карт-
ка) спочатку для громадян,  які до-
сягли 14-річного віку та оформлюють 
паспорт вперше, а згодом й для усіх 
бажаючих.

Паралельно з цим міграційною служ-
бою запроваджено понад десяток елек-
тронних сервісів для зручності в обслу-
говуванні та при зверненнях громадян.

Переваги ID-картки над паспортною 
книжечкою стають відчутнішими для 
населення, особливо молоді, з впрова-
дженням мобільного застосунку «Дія», 
інших проєктів цифрової трансформа-
ції.

Термін «паспорт» походить з французької «passaporto» – письмовий дозвіл 
на проїзд через порт.

У Київській Русі своєрідним посвідченням особи був пасок. За його орнамен-
том можна було визначити  з якого регіону його володар, якого віку та рід занять 
людини. Наприклад, ремісники замість паска носили наголовні пов`язки.

Перші друковані паспорти в Російській Імперії  з`явилися у 1803 році виключ-
но для купців та міщан. На Рівненщині перші паспортні документи видавали-
ся поліцейськими підрозділами Російської імперії, до складу якої після поділу 
Польщі увійшла наша область.

На той час паспорти – це аркуш паперу із зазначеними на ньому даними особи 
і часом, на який дозволялося вибути з місця свого проживання.

У період «воєнного комунізму»  (1919-1920) радянська влада  впроваджує тру-
дові книжки для працюючих, які фактично виконували функції паспорта.

За Ризьким мирним договором від 18 березня 1921 року Рівненщина відійшла 
до Польщі, в складі якої вона перебувала до 1939 року. Відтак видача документів 
місцевому населенню провадилася Міністерством внутрішніх справ Польської 
Республіки. Окрім усіх загальноприйнятих даних у польському паспорті відо-
бражалися дані про колір волосся, очей та інші прикмети власника документу.

Після звільнення області від німець-
ко-фашистської окупації у 1944 році 
утворилися перші підрозділи паспорт-
ної служби, які називалися «паспорт-
ними столами». На площі міста стояв 
звичайний стіл, де й проводилися за-
писи та видача паспортів населенню.

Перших працівників служби для 
проведення документування населен-
ня влада СРСР направила з території 
теперішньої  Росії на Західну Україну 
вслід за військами радянської армії. 
Російськомовні працівники, пройшов-
ши курси української мови в місті 
Києві, на місцях зіштовхнулися з про-
блемою ведення документообігу, що 
здійснювався польською мовою та не-
довірою населення.

До складу паспортної служби вхо-
див відділ актів громадянського стану 
(ВАГС). І тільки через 9 років, у 1953-
му,  паспортний відділ став відокрем-
леним.

Основною роботою у післявоєн-
ні роки стала перевірка паспортного 
режиму та осіб, що не підтримували 
радянську владу; пошук членів родин, 
зв`язки з якими втратилися під час 
війни. Тому графік роботи працівників 
паспортних столів був з 10:00 до 16:00 
години та  з 20:00 до 01:00 години.

«Неблагонадійних» громадян виділя-
ли завдяки системі шифрів паспорта. 
Букви серії давали можливість дізна-
тися, чи перебував власник документа 
у таборі та причину його ув`язнення.

У 1969 році,  в період хрущовської 
«відлиги», утворюється самостійний 
відділ «ОВІР» – («отдєл») відділ віз 
та реєстрації іноземців. До паспортної 
реформи у 1974 році документуванню 
паспортами підлягали лише жителі 
міста Рівне та 30 районних центрів.

Паспорти видавалися для мешканців 
міст, селищ, новобудов та радгоспів. 

Більшість селян до 1974 року не от-
римували паспорт і перебували у ста-
новищі кріпаків – невиїзних та при-
кріплених до місця проживання. 

Паспорти, які оформлялися відді-
лами міліції до 1975 року, були без-
строкові або терміном дії на 5 років. 
Безстрокові видавалися окремим ка-
тегоріям громадян: особам, нагоро-
дженим орденом СРСР; громадянам, 
які досягли 55-річного віку; інвалідам 
війни та праці I-II групи; пенсіонерам 
за вислугою років.

Записи здійснювалися російською 
мовою на першому розвороті, та на 
другому  – дублювалися українською.

Польський паспорт на період до 1939 року

 «Вид на жительство в СССР» для 
осіб без громадянства, виданий грома-
дянці Франції в 1957 році Управлінням 

ВС Рівненської області

Зразок паспорта, що видавався
 до 1975 року

Особисте посвідчення особи у 
тодішній столиці Рейхскомісаріату 

«Україна» – Рівному

Німецький паспорт (ausweis)

У 1939 році  через недотримання протокольних пунктів пакту Молотова-Ріббен-
тропа  відбулося розділення Польщі гітлерівською Німеччиною й СРСР. Як наслі-
док, частини Червоної армії 17 вересня зайняли територію Рівненщини. У містах 
створювалися підрозділи міліції, до компетенції яких, окрім оперативно-розшу-
кової діяльності, попередження та припинення злочинів, виконання вироків судів, 
нагляду за порядком на вулицях, входила ще й паспортизація населення. Замість 
польського паспорта видавалася довідка, а в паспорті проставлялася відповідна 
відмітка.

Під час німецької окупації 1941-1944 років німці проголосили місто Рівне  сто-
лицею Рейхскомісаріату «Україна». Українському населенню у Рівному вида-
вався паспорт (ausweis), де були графи українською та німецькою мовами, хоча 
заповнення провадилося лише на німецькій мові. Також містилася фотографія, 
що завірялася печаткою з тризубом та підписом бургомістра міста. Крім цього, 
видавалося особисте посвідчення, яке містило дані власника, а також його не-
змінні і змінні прикмети, відбитки пальців та фотографію, завірену печаткою бур-
гомістра. 

Еволюція паспорта на РівненщиніЕволюція паспорта на Рівненщині
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У територіальних міграційних службах України

Андрій Олександрович Демчук – начальник Комунального закла-
ду «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту 
осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рівненської обласної ради гово-
рить: «Регіональний: «Регіональний центр –  спеціалізований за-
клад, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю в Рівненській області.

Станом на 01 січня 2020 року фізкультурно-оздоровчою та спор-
тивною роботою у Рівненській області охоплено 1428 осіб з інва-
лідністю, з яких 58 спортсменів входять до складу збірних команд 
України з видів спорту осіб з інвалідністю та приймають участь 
у міжнародних спортивних заходах, в тому числі чемпіонатах та 
Кубках світу та Європи, турнірах та навчально–тренувальних збо-
рах. Щороку відбувається до 20 заходів.

Ольга Петух, директорка Рівненського на-
вчально-реабілітаційного центру «Особлива 
дитина» зазначає: «Наш  Центр співпрацює з 
міграційною службою упродовж десяти ро-
ків. Хочеться відзначити їх як надійних дру-
зів. Вони постійно телефонують, запитують 
про наші успіхи, потреби.  З радістю і великим 
бажанням, я б сказала, завжди допомагають. 

Зустрічаються з нашими вихованцями будні, 
і у свята, сприяють  у покращенні матеріаль-
но-технічної бази закладу. Вони є нашими по-
стійними активними учасниками благодійний 
проєктів: «Особливе пасхальне дерево» , Май-
стерні святого Миколая,  Фестивалю дитячої 
творчості «Ти – зірка». Діти люблять спілкува-
тися з ними  та з нетерпінням чекають».

Мар’яна Рева, уповноважена особа благодійно-
го фонду «Скарбниця надії» м. Рівне каже: «Дуже 
«Дуже важливо, коли люди, крім основної роботи 
та якісного виконання безпосередніх професій-
них обов`язків, беруть участь у суспільному жит-
ті свого міста, зокрема надають допомогу тим, 
хто її потребує. Працівники Міграційної служби 
приблизно з 2012 року регулярно надають допо-
могу маленьким пацієнтам Рівненської обласної 
дитячої лікарні. Плідна співпраця служби та бла-
годійного фонду «Скарбниця Надії» розпочалась 
з допомоги 3-річному Максиму Басистому, який 
протягом двох років проходив курси хіміотерапії 
і подолав рак крові.

 Працівники служби особисто познайомились з 
хлопчиком, неодноразово відвідували його в лі-
карні, спілкувались, підтримували подарунками 
та коштами.

Протягом подальших років працівники служби 
неодноразово долучались до зборів коштів для 
різних дітей.  Зокрема ввони, у числі інших ді-
тей, допомагали  дівчинці-сироті, яка має ВІЛ і 
потребує дороговартісного лікування. Також пра-
цівники служби брали участь в фестивалі «Всі 
разом за сім`ю», метою якого був збір коштів на 

придбання інструментів для проведення нейрохі-
рургічних операцій дітям в Рівненській обласній 
дитячій лікарні. 

Крім того, працівники міграційної служби регу-
лярно надають консультації та оперативно допо-
магають у виготовленні документів для виїзду за 
кордон для тих дітей, які потребують лікування за 
межами України.

Щиро дякуємо керівництву та працівникам мі-
граційної служби за допомогу в порятунку важко 
хворих дітей».

Управління ДМС України в Рівненській області

Завдяки розумінню сфери нашої діяльності та потреб осіб з інвалід-
ністю начальником  Управління Державної міграційної служби в Рів-
ненській області Лілією Драпчинською та персоналом даної служби, 
завжди вчасно  здійснюється оформлення і видача особам з інвалід-
ністю РРЦ «Інваспорт» та їх тренерам документів, що посвідчують 
особу, в тому числі для виїзду за межі України, хоча ситуації доволі 
часто бувають різні, коли йдеться про осіб з інвалідністю.

Також Лілія Аркадіївна брала участь у урочистому заході «Наша 
спортивна гордість», під час якого нагороджувалися найкращі 
спортсмени з інвалідністю та їхні тренери, завдяки досягненням яких 
піднімався прапор України на міжнародних змаганнях відповідного 
рівня».

Документування ID-картками на Рівненщині на
 сьогодні виглядає так:

2018 рік, похід на Говерлу

Колектив Міграційної служби 
Рівненської області

Команда Управління ДМС 
в Рівненській області

Іван Сівак – переможець чемпіонату світу з танців на візках

Виступи вихованців Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»

Відзнака керівниці Міграційної служби Рівненщини 
Лілії Драпчинської у сприянні розвитку

 параолімпійського руху в Рівненській області

Окрім роботи, міграційники Рівненщини беруть активну участь у 
суспільному житті рідного краю, підтримують ряд проєктів гро-

мадських організацій і просто роблять добрі справи у межах своїх  
професійних та особистісних можливостей

Відвідини підшефних діток Рівненського онкогемато-
логічного відділення працівниками міграційної служби
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У Державному підприємстві «Документ»

Як працює виїзне оформлення «Паспортного сервісу» під час карантинуЯк працює виїзне оформлення «Паспортного сервісу» під час карантину

Найбільший «Паспортний сервіс» дбає про безпеку своїх громадянНайбільший «Паспортний сервіс» дбає про безпеку своїх громадян

Україна четвертий тиждень на карантині. Більшість наших громадян на-
магаються дотримуватись заходів безпеки та залишаються дома на ізоляції. 
Але бувають випадки, коли конче необхідно оформити паспортні документи з 
різних причин. Такі громадяни можуть замовити  послугу Паспортного сервісу 
– виїзне оформлення документів . 

Сама ідея створити такий напрямок в роботі центрів обслуговування громадян, 
як послуга виїзного оформлення, виникла у керівництва Державного підприємства 
«Документ», коли після ухвалення безвізу в центрах почався шалений ажіотаж. За 
підтримки Голови Державної міграційної служби Максима Соколюка (до структу-
ри ДМС входить ДП «Документ») та унеможливлення корупційної складової при 
оформлені паспортних документів, було створено послугу з виїзного оформлення 
документів. 

Старший інспектор з основної діяльності послуги виїзного оформлення ДП 
«Паспортний сервіс» Андрій Лісовський говорить: «Від початку запуску проекту 
відділу мобільного обслуговування громадян у 2018 році по Україні було надано 
понад 20 000 послуг як з оформлення, так і з видачі уже готових документів. На да-
ний час у місті Києві з січня по сьогоднішній день було надано понад 1000 послуг 
з оформлення і видачі закордонних паспортів, ID-карток і посвідок на тимчасове 
та постійне проживання.   

Послуга в’їзного оформлення здобула шаленої  популярності серед мешканців 
Києва та передмістя

Послуга виїзного оформлення яка діє в місті Києві налічує три робочих кабінетів 
на колесах де оформляють документи і два буса котрі видають.  Територія покрит-
тя оформлення куди можна замовити виїзне оформлення сягає радіусу 200 кіло-
метрів від міста Києва. На виїзному  оформлені  можна оформити закордонний 
паспорт , паспорт громадянина України а також посвідку на постійне або тимчасове 

місце проживання.  Під час оформлення закордонного паспорта також є можливість 
оформити таку супутню послугу як страхування подорожуючих за кордон. 

Після введення в країні карантину,  коли було закрито всі Торгівельні центри, в 
яких розташовані «Паспортні сервіси», їх тимчасово замінили мобільні офіси.

У двох містах України: в Харкові та Запоріжжі є «Паспортні сервіси», які на да-
ний час не діють через закриття ТРЦ. Проте біля цих будов перебувають буси ви-
їзного оформлення, що працюють в стаціонарному режимі на прийом та видачу 
готових документів.

Враховуючи ситуацію в Україні з карантинними заходами, послуга виїзного 
оформлення набирає все більшу популярність серед наших громадян. І це обумов-
лено тим, що за допомогою даної послуги оформити собі паспортні документи 
можна прямо біля будинку замовника. Тобто не виходячи в місто, можна отрима-
ти повний перелік послуг стаціонарного центру. При цьому рівень безпеки при 
оформлені вас вразить.

Усі буси виїзного оформлення повністю укомплектовані засобами для дезінфек-
ції. Це антисептики, кварцування брусів. Наші співробітники, а також водії екіпа-
жів працюють виключно в масках. Для клієнтів передбачені антисептичні засоби 
безпосередньо в бусі, оскільки у «Паспортному сервісі» дбають про безпеку не 
тільки власних співробітників, а також велику увагу приділяють безпеці тих, кого 
обслуговують.

Після закінчення обслуговування кожного клієнта в бусі відбувається дезінфекція 
всіх приладів, за допомогою яких знімались біометричні дані: вони повністю обез-
заражуються, провітрюються приміщення, також дезінфікуються місця, де знахо-
дився клієнт. А під час поїздки до наступного клієнта інспектор вмикає кварцову 
лампу для кварцування усього салону буса.

Отож усім тим, кому необхідно терміново оформити закордонний паспорт чи 
ID-картку без наражання себе і своїх близьких на небезпеку, радимо скористатися 
послугою виїзного оформлення документів від «Паспортного сервісу».

Г. Храпата

Загадкова смертельна хвороба дісталася і до Укра-
їни, де вже два місяці діють суворі протиепідемічні 
заходи. Для протидії поширенню коронавірусу меди-
ки радять не з’являтися на вулиці без захисної маски 
та рукавичок. Наразі «Паспортні сервіси» працюють 
у більшості міст України з максимальним дотри-
манням профілактичних та протиепідемічних за-
ходів під час роботи працівників, і в першу чергу це 
стосується спілкування з клієнтами. Як дбають про 
захист своїх відвідувачів у найбільшому в Україні Цен-
трі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» ді-
знавалися наші кореспонденти.

Працівники центрів не порушують правила карантину 
та максимально відповідально ставляться до своєї без-
пеки та безпеки клієнтів для того щоб уникнути захво-
рювання на коронавірус.

Старший інспектор з основної діяльності відділу 
оформлення громадян «Паспортний сервіс» ТРЦ Укра-
їна» Ігор Паленко зазначає: «У зв’язку з необхідністю 
запобігання поширенню на території України коронаві-
русу в «Паспортному сервісі» своєчасно і в повній мірі 
проводяться профілактичні та протиепідемічні заходи, 
а саме вологе прибирання з використанням антисеп-
тичних спеціальних засобів; антибактеріальна обробка 
робочих поверхонь, комп’ютерної техніки, считувачив 
відбитків пальців рук, електронних стілусів, а також 

канцелярського приладдя за допомогою спреїв і гелів 
типу АХД 2000; знезараження повітря бактерицидними 
опромінювачами».

Усі працівники центру на своїх робочих місцях перебу-
вають в захисних масках та рукавичках для безпечного 
обслуговування громадян.

На кожному робочому місці знаходяться антисептичні 
засоби, призначені як для інспекторів, так і для клієнтів. 
Перед приходом клієнта повністю обробляється робоче 
місце і лише після цього розпочинається сам робочий 
процес. Перед початком робочого дня з працівника-
ми проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 
щодо запобігання розповсюдженню захворювання на 
ГРВІ та дотримання правил особистої гігієни. Після за-
кінчення робочого дня технічними правниками прово-
диться озонування приміщень, яке на 99,9 % знищує усі 
віруси та бактерії. Наступний робочий день починається 
в чистому, безпечному та знезараженому приміщені, де 
будуть надаватися адміністративні послуги.

Пані Галина завітала до центру обслуговування грома-
дян, щоб замовити ІD-картку. Жінці потрібно терміново 
оформити внутрішній паспорт, щоб перейти на прізви-
ще чоловіка. Тому чекати закінчення карантину вона не 
мала змоги. Жінці обслуговування сподобалося.

Галина Орел розповідає: «Терміново потрібен був 

паспорт. У нас відбувається процес всиновлення і нам 
з чоловіком потрібно мати одне прізвище. Тому чим 
швидше, тим краще. Незважаючи на карантин, треба 
зробити цю справу».

Жінка на власному досвіді переконалась, що в центрі 
дотримано усіх заходів безпеки. Клієнтка впевнена, що 
такі центри повинні працювати і в період карантину, 
адже деяким громадянам конче потрібно одержати біо-
метричні паспорти.

Галина Орел продовжує: «Усе протирали, відбувала-
ся дезінфекція, маски на всіх одягнені. Мені здається, 
що було цілком безпечно. Як на мене, тут не страшно, 
людей практично немає, простору багато. Якщо носити 
маски і дезінфікувати руки, то, я вважаю, що правил без-
пеки дотримано. Мені здається, що такі сервіси мусять 
працювати під час карантину, тому що життя триває».

Для того, щоб клієнти додержувалися безпечної дис-
танції під час очікування на оформлення документів, пе-
ред входом у центр нанесено граничну дистанційну роз-
мітку. У приміщенні перебуває не більше восьми осіб. 

На період карантину графік роботи змінено. «Паспорт-
ний сервіс», який розташований за адресою: м. Київ, пл. 
Перемоги, 3 працює наступним чином: з понеділка по 
п’ятницю з 10:00 до 15:00 без обіду.

Г. Храпата 
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Ми вирішили взяти невеличке ін-
терв’ю у керівника Харківської мі-
граційної служби, щоб дізнатись як 
працює в сучасних умовах обласна мі-
граційна служба та які нововведення 
вступили в дію на Харківщині під час 
карантину. 

– Пане Олександре, розкажіть, будь 
ласка, чи працює наразі міграційна 
служба Харківської області, а якщо 
працює, то за яким графіком? 

– У першу чергу хотів би побажати 
всім читачам міцного здоров’я та  вко-
тре закликати утриматися від відвіду-
вання підрозділів нашої служби без 
нагальної потреби! Якщо ж потреба 
невідкладна, то необхідно дотриму-
ватись рекомендацій щодо зменшен-
ня небезпеки передачі гострих респі-
раторних вірусних інфекцій, а саме 
– користуватися захисною маскою та 
обробляти руки на вході антисептич-
ними засобами. 

Так, нами дійсно змінено порядок об-
слуговування громадян в територіаль-
них підрозділах Головного управління 
ДМС України в Харківській області на 
період карантину. У місті Харкові при-
йом громадян ведеться у Шевченків-
ському (м. Харків, вул. Ромена Рола-
на, 13) та Індустріальному (м. Харків, 
вул. Бекетова, 10) районних відділах у 
м. Харкові ГУ ДМС України в Харків-
ській області, але лише у виключних 
випадках, з переліком яких можна оз-
найомитись як на офіційному веб-сай-
ті ДМС України, так і на нашій офіцій-
ній сторінці Facebook. 

– Як бути тим, хто записався в 
«електронну чергу» та вже оплатив 
послугу? 

– Обслуговування громадян, які по-
передньо записались в електронну 
чергу, на жаль, проводитися не буде, 
але  особи, які здійснили попередню 
оплату адміністративних послуг, змо-
жуть скористатися оплаченою кви-
танцією пізніше – після скасування 
карантину. Таке рішення прийнято не 
тільки у нашому місті, але й по всій 
України. 

– Чи відрізняються графіки прийо-
му громадян у місті Харкові та в ра-
йонах області? 

– Так. До кінця карантину в районних 
відділах (секторах) ГУ ДМС України в 
Харківській області прийом громадян 
здійснюється лише по суботах. 

– Як можна отримати вже виго-
товлений документ, який чекає на 

власника безпосередньо в підрозділі?
– Видача виготовлених документів, 

що підтверджують громадянство, 
посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус; сформованих довідок та 
витягів здійснюється у звичайному 
режимі у всіх районних відділах (сек-
торах) міста Харкова та Харківської 
області.

– Як можна дистанційно зверну-
тись до міграційної служби Харків-
ської області? 

– Це можна зробити дуже просто, 
скориставшись телефонами для до-
відок та консультацій за різними на-
прямками роботи:  

- з питань роботи територіальних 
підрозділів: (057) 705-52-80;

- з питань громадянства: (057) 773-
00-67;

- з питань паспортів для виїзду за 
кордон: (057) 731-19-03;

- з питань реалізації Закону України 
«Про біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового захисту»: (057) 340-
40-15;

- з питань обліку та моніторингу ін-
формації про реєстрацію місця про-
живання: (057) 705-14-95;

- з питань паспортизації, реєстрації 
та еміграції: (057) 725-37-63;

- з питань первинного прийому іно-
земців та осіб без громадянства: (093) 
334-29-64;

- з питань посвідок на тимчасове 
проживання для іноземців та осіб без 
громадянства: (095) 127-63-94;

- з питань запобігання нелегальній 
міграції: (057) 338-98-40. 

Наші працівники надають консуль-
тації як по телефону, так і за допомо-
гою електронної пошти: kh@dmsu.
gov.ua, а також відповідають на пові-
домлення на офіційній Facebook-сто-
рінці ГУ ДМС України: www.
facebook.com/gudmsukharkiv.

– Дякуємо Вам, пане Олександре, 
що знайшли можливість поспілку-
ватись з нами! 

– Навпаки, я хочу подякувати Вам 
за те, що з Вашою допомогою ми до-
носимо інформацію до людей, яким 
вона зараз дуже потрібна. Важливо 
розуміти, що не слід ризикувати сво-
їм здоров’ям та піддавати загрозі здо-
ров’я інших людей. Бережімо один 
одного і тоді ми разом здолаємо всі 
нещастя!

Інтерв`ю провів,
 Гага Кікнадзе

13 квітня 2020 року Головний редактор газети «Міграція», директор 
Благодійного фонду «Співчуття» І.П. Супруновський відвідав Одеський 
військовий госпіталь, де вручив благодійну допомогу – 2000 захисних ме-
дичних масок.        

Фінансову допомогу в отриманні масок надали волонтери: 
- Сапожніков Микола Володимирович, 
- Шабловський Василь Васильович, 
- Касюта Михайло Васильович, 
- Кобилянський Валентин Олександрович, 
- Терещенко Роман Вікторович, 
- Сомик Олександр Станіславович,
- Органесян Дорік Семенович.
За це керівництво шпиталю висловило їм вдячність і відзначило подяками.

28 квітня 2020 року в редакції газети «Міграція» відбулася зустріч Головного 
редактора газети з начальником військового шпиталю м. Одеси. 

І. Супруновський  передав командиру благодійну допомогу 2000 медичних масок. 
Маски передані за фінансової підтримки:
- В`єтнамського земляцтва в м. Одесі (президент Нгуєн Ньі Мань),
- Буценка Івана Миколайовича,
- Балуха Валерія Сергійовича,
- Калашнікова Василя Івановича,
- Торшина Валерія Івановича,
- Торшина Сергія Валерійовича,
- Вішталенка Сергія Павловича,
- Василевського В’ячеслава Анатолійовича.
За це керівництво шпиталю висловило їм вдячність і відзначило подяками.
Збір коштів на придбання медичних засобів захисту для шпиталю продовжується.
Рахунок Благодійного Фонду «Співчуття», на який можна перерахувати кошти: 
№ UA  30 322313 0000026008000032776 філія АТ «Укрексімбанк» м. Одеса, Код 

ОКПУ 24541918. 

«Ми робимо все можливе, аби максимально убезпечити як громадян, так 
і наших співробітників, значна частина яких працює дистанційно, водночас 
створюючи безпечні умови для тих, хто виконує роботу на своєму робочому 
місці».

Олександр Тімонов, 
начальник Головного управління ДМС України в Харківській області

Харківські міграційники продовжують Харківські міграційники продовжують 
працювати в нових умовахпрацювати в нових умовах

Благодійна допомогаБлагодійна допомога
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У територіальних міграційних службах України

Ми – мешканці неповторного кар-
патського краю і працівники друж-
нього колективу міграційної служби 
Прикарпаття пишаємося не тільки 
своєю самобутністю і  традиціями, 
але й можливістю реалізуватися у 
цікавій роботі, яка потрібна кожній 
людині. Персонал Управління Дер-
жавної міграційної служби України в 
Івано-Франківській області свідомий 
того, що імідж служби та авторитет її 
працівників  серед населення можна 
здобути як  професійним виконан-
ням своїх завдань, так і небайдужим 

ставленням до кожної людини, яка при-
ходить до нас. На наше переконання, 
це і є своєрідною формулою успіху 
у будь-якій справі. А тим паче такій 
відповідальній, як реалізація мігра-
ційної політики держави на різних 
напрямах, здійснення заходів у ме-
жах компетенції у контексті забезпе-
чення  національної безпеки, надання 
громадянам широкого спектру адмі-
ністративних послуг. 

Сьогодні ми не будемо переобтя-
жувати читача статистичними по-
казниками. У світі, перенасиченому 

інформацією, де мільйони документів 
конкурують між собою за увагу ауди-
торії, лише хороший дизайн не дасть 
загубитись цій невеличкій розповіді. 
Отже, дизайн цієї сторінки спрямова-
ний на почуття людей, які зображені 
на світлинах, і аудиторію, яка через 
газетні шпальти знайомиться з мігра-
ційною службою Івано-Франківщи-
ни. З її буднями, робочим чи святко-
вим настроєм майже 200 працівників 
структурних і 15 територіальних під-
розділів УДМС в області.

Приємно відзначити, що на Колегії 
ДМС України діяльність міграцій-
ної служби Івано-Франківщини за 
підсумками  2019 року визнана най-
кращою з-поміж усіх територіальних 
органів. Утім, дивуватися цьому не 
варто, бо і роком раніше першість 
була знову ж таки за Івано-Франків-
ськом. І це є ознакою стабільності 
у зразковому виконанні службових 
завдань та особистого вболівання 
кожного працівника у сфері своєї від-
повідальності. Прикметно, що напри-
кінці минулого року в Івано-Франків-
ській області група фахівців ДМС 
України на чолі з нині заступником 
голови ДМС Сергієм Донським про-
водила планове інспектування діяль-
ності підрозділів міграційної служби 
Прикарпаття. Робота структурних і 
територіальних підрозділів отримала 
позитивну оцінку.  

Слід сказати, що  ще задовго до до-
леносного для України рішення про 
безвізовий в’їзд її громадян до країн 
Європейського Союзу керівництво 
УДМС в області одним з пріоритетних 

визначило завдання щодо кардинально-
го поліпшення умов праці, що, сво-
єю чергою, мало підвищити якість 
обслуговування громадян, які звер-
таються у територіальні підрозділи 
міграційної служби. Не все було про-
сто, але наполегливість у вирішенні 
організаційних та фінансових питань 
не була марною. Таким чином тільки 
у 2019 році своєрідні входини у нові 
ошатні та просторі адміністратив-
ні приміщення справили колективи 
Тлумацького, Рожнятівського і Косів-
ського районних відділів міграційної 
служби. На сьогодні ці підрозділи 
розташовані в середмісті райцентрів 
і стали  уособленням успішної реа-
лізації задуму щодо облаштування 
зразкового приміщення міграційної 
служби, куди людям зручно дістати-
ся і де можна отримати адміністра-
тивні послуги в комфортних умовах. 
Так само торік після проведення 
капітального ремонту у новій красі 
постало адміністративне приміщення 
міграційної служби у курортному місті 

Яремчому. За традицією, на відзначен-
ня новосілля запрошуються керівни-
ки органів місцевого самоврядування 
та керівники структурних і територі-
альних підрозділів. Це завжди добра 
нагода поспілкуватися і обговорити 
професійні питання, а також стимул 
до подальшого розвитку. До при-
кладу, вже зараз конкретним є план 
з проведення капітального ремонту 
у будівлі в райцентрі Надвірній для 
підрозділу міграційної служби. Зви-
чайно, теперішня ситуація вносить 
певні корективи, але є бажання реалі-
зувати і цей проект, а так само запла-
новано завершити ремонтні роботи у 
ще кількох територіальних підрозді-
лах.

На всіх зустрічах з громадськістю чи 
на прес-заходах керівник УДМС в об-
ласті з величезним досвідом управлін-
ня Сергій Саїв наголошує на  тому, що 
головна цінність територіального орга-
ну міграційної служби – його персонал. 
Власне при кадрових призначеннях на 
посади досить скрупульозно аналізу-
ються не тільки особистісні, моральні 
і ділові якості, але й вивчається по-
тенціал кандидатів щодо перспективи 
використання їх знань і професійних 
навичок на напрямах роботи з більшим 
обсягом і відповідальністю. За останній 
час  структурні і територіальні підрозді-
ли поповнилися молодими фахівцями. 
Минуло небагато часу, але вже можна 
зробити певні висновки. У конкурсних 
відборах перемагають справді ерудова-
ні молоді люди з бажанням працювати 
відповідально і, що заслуговує на під-
тримку, ініціативно. Водночас вони ма-

ють в кого перебирати досвід – у кож-
ному колективі є високопрофесійні 
працівники, які вже зробили вагомий 
вклад  у розвиток міграційної служби 
області і завдяки яким зберігаються 
та передаються найкращі традиції в 
Управлінні. Попри це, персонал спря-
мований на постійне вдосконалення 
в роботі.  З цією метою проводяться 
внутрішні навчання, тематичні занят-
тя, семінари і тренінги, на постійному 
контролі перебувають питання дотри-
мання і чіткого виконання стандартів 
операційних процедур. 

До слова, у 2019 році у навчаннях 
за програмами тематичних постійно 
діючих та тематичних короткостро-
кових семінарів-тренінгів на базі Іва-
но-Франківського та Тернопільського 
центрів перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій взяли 
участь 130 держслужбовців УДМС в 
області. Крім того, упродовж одного

Міграційна служба Івано-Франківщини: пишаємося краєм, в якому живемо, і Міграційна служба Івано-Франківщини: пишаємося краєм, в якому живемо, і 
роботою, де створені умови для професійної самореалізаціїроботою, де створені умови для професійної самореалізації

Насамперед ми вдячні часопису «Міграція» за можливість презентувати мігра-
ційну службу Івано-Франківщини саме тепер –  у нелегкий і тривожний для країни 
час. Коли пишуться ці рядки, переважна більшість персоналу УДМС в області пере-
буває вдома, дотримуючись рекомендацій лікарів на період дії карантинних заходів. 
Але попри це, Управління продовжує  свою щоденну роботу і робить все залежне, 
щоби в умовах, які склалися, професійно виконувати свої завдання. Зараз дещо змі-
нений порядок обслуговування людей, зріс обсяг дистанційної роботи –   консульту-
ємо громадян через телефони «гарячої лінії» і соціальні мережі. Розуміємо і те, що 
наша робота є вкрай важливою для багатьох людей, які залишилися без документів 
у зв’язку з необхідністю їх заміни. До прикладу, упродовж березня-квітня підрозділи 
міграційної служби Прикарпаття оформили або видали громадянам понад 2 тисячі 
національних паспортів.

Водночас хотів би висловити вдячність усьому колективу міграційної служби об-
ласті за відповідальне ставлення до своїх службових обов’язків, витримку і терпін-
ня, а мешканцям Івано-Франківщини – за розуміння ситуації і задоволення нашо-
го прохання утриматися на період карантинних заходів від візиту до міграційної 
служби без крайньої потреби.

Усі ми сподіваємося на подолання пандемії коронавірусу і повернення до кращих 
часів. Таких, які були у нас упродовж попередніх років, коли було задоволення від 
результатів своєї праці, певні досягнення і здобутки, реалізовувалися амбітні пла-
ни. Користуючись нагодою, бажаю усім колегам-міграційникам та їхнім родинам  
доброго здоров’я, оптимізму і віри у те, що з Божою допомогою ми достойно про-
йдемо ці випробування і вийдемо з них сильнішими і успішними.

З повагою Сергій Саїв, 
начальник УДМС України в Івано-Франківській області  

Сергій Саїв, 
начальник УДМС України в Івано-Франківській області  

Кущовий семінар для ТУ західного регіону
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У територіальних міграційних службах України

року працівники Управління отри-
мали 133 електронні сертифікати 
про успішне закінчення навчань на 
онлайн-платформах за індивідуаль-
ними  програмами підвищення квалі-
фікації у формі самоосвіти. Неабияк 
заохочують до підвищення професій-
ного рівня і якісно нові форми на-
вчальних занять. Йдеться про тре-
нінги для працівників, які проводять 
внутрішні тренери Управління Ан-
тоніна Терещенко (керівник секто-
ру управління персоналу) і Мар’яна 
Влашин (керівник сектору стандар-
тів роботи та контролю якості). Пе-
ревірено на практиці і підтверджено 
відгуками учасників тренінгів: еле-
менти гри, що практикуються під час 
інтерактивного заняття, не відволіка-
ють від матеріалу, а, навпаки, дозво-
ляють краще засвоювати його.
Отже, створення належних умов для 
праці, можливість підвищувати рі-
вень професійної готовності відпо-
відно до вимог часу, відчуття довіри і 
здорової морально-психологічної атмос-
фери всередині  колективу, чітка органі-
зація процесу створюють добрі переду-
мови для сумлінного і відповідального 
ставлення до виконання завдань, по-

кладених на територіальне управління  
міграційної служби. Відрадно, що 
досвід роботи і запровадження нових 
ініціатив наших працівників отриму-
ють позитивні відгуки в ДМС Украї-
ни. Недаремно у минулому році саме 
на базі УДМС в Івано-Франківській 
області відбувся кущовий семінар 
для представників шести територі-
альних управлінь міграційної служби 
західного регіону України з наста-
новами та роз’ясненнями заступни-
ка начальника Управління інформа-
ційно-аналітичного забезпечення та 

взаємодії з територіальними органами 
ДМС України Юрія Пляса, заступни-
ка директора Департаменту з питань 
громадянства, паспортизації та реє-
страції ДМС України Олени Паліє-
нко і завідувача сектору організації 
та аналізу адміністративного прова-
дження Департаменту у справах іно-
земців та осіб без громадянства ДМС 
України  Олени Шеповалової. Під 
час ділової зустрічі фахівці-практи-
ки детально обговорили найбільш 
проблемні питання, які виникають 
при застосуванні законодавства у 
сфері реєстрації місця проживання 
та місця перебування фізичних осіб, 
ведення реєстру територіальних гро-
мад, здійснення адміністративного 
провадження у справах про право-
порушення, що вчиняються грома-
дянами-іноземцями, провадження за 
заявами про оформлення документів 
для виїзду громадян України за кор-
дон на постійне проживання. Орга-
нізаційне забезпечення, склад учас-
ників, фаховий розгляд актуальних 
пропозицій, обмін практичним досві-
дом дали можливість виробити і при-
йняти оптимальні рішення для удо-
сконалення діяльності територіальних 

органів міграційної служби, досягнен-
ня дієвої і ефективної взаємодії між 
різними інституціями, покращення 
якості у наданні адміністративних 
послуг громадянам.

Сучасний стан міграційних проце-
сів в Україні потребує від працівників 
міграційної служби цілеспрямованої 
роботи у сфері попередження і вияв-
лення фактів неврегульованої і про-
тидії незаконній міграції іноземних 
громадян. Минулоріч на цьому на-
прямку УДМС в Івано-Франківській 
області у взаємодії з регіональними 

органами Національної поліції і СБУ   
працювало ефективно і результатив-
но. У цьому контексті ми завжди ви-
словлюємо вдячність кожному небай-
дужому мешканцю краю за сприяння 
у виявленні фактів порушень інозем-
цями правил перебування в Україні. 

Загальновідомо про туристичний 
колорит Івано-Франківщини. Непов-
торність, красу і потенціал Прикар-
паття варто побачити і відчути. Піс-
ля скасування обмежень і за першої 
нагоди здійсніть мандрівку у глиби-
ну століть, відвідайте пам’ятки істо-
рії, культури та духовності, відчуйте 
гостинність мешканців нашої облас-
ті. «Приїжджайте, приїжджайте до 
краю трембіти, беріть друзів із со-
бою  –  будуть усі щасливі. Вас зу-
стріне Гуцулія, цимбали заграють, 
ніде краще, як в Карпатах гостей не 
стрічають».     

P.S. Життя – багатогранне, але не-
рідко невблаганне до наших планів, 
задумів чи мрій. Нещодавно переста-
ло битися серце надзвичайно хоро-
шої і доброзичливої людини, доброї 

душі жінки і багаторічної керівниці Ко-
ломийського районного відділу УДМС 
в області Марії Михайлівни Мель-
ник. Маріє Михайлівно, пані Маріє, 
Марійко – кожен з нас по-своєму 
звертався до неї з будь-яких питань 
паспортно-міграційної роботи, бо 
вона була своєрідною криничкою зі 
знанням своєї справи і багатющим 
досвідом. Вона мала рідкісний та-
лант пояснити чи роз’яснити поло-
ження документів або службових ін-
струкцій зрозумілими і доступними 
до сприйняття словами. Вона уміла 
згуртувати колектив на якісну робо-
ту, незалежно від того, чи перебувала 
у відпустці або відрядженні. Марію 
Михайлівну поважали і прислухали-
ся до її думки керівники територі-
альних органів і підрозділів з інших 
регіонів України.

 Колектив Управління ДМС України 
в Івано-Франківській області поділяє 
сум з родиною з приводу непоправ-
ної втрати нашої колеги, порадни-
ці, матері, шанованої Людини. Тож 
нехай ці щирі слова долинуть у світ 
кращий і царство небесне, а ця газет-
на сторінка про міграційну службу 
Прикарпаття, якій Марія Михайлівна 
присвятила  понад три десятиліття 
свого життя, стане нашою подякою і  
світлою пам’яттю про неї. 

Управління ДМС України в Іва-
но-Франківській області

Діяльність міграційної служби Іва-
но-Франківської області у 2019 році 
на головних напрямах

 - На території області виявлено 208 
неврегульованих мігрантів. Інозем-
ці-правопорушники після притяг-
нення до адміністративної відпові-
дальності (сплати штрафів) змушені 
були виїхати з України.  Стосовно 23 
іноземців-нелегалів, які ухилялися 

від виконання рішень про примусове 
повернення до країн походження, суда-
ми прийнято рішення про примусове 
видворення з України.

  -  Відповідно до положень Закону 
України «Про громадянство» в Іва-
но-Франківській області міграційна 
служба оформила набуття громадян-
ства 413 особам, які мали на це під-
стави за територіальним походжен-
ням або відповідно до міжнародних 
угод України.

  - Іноземним громадянам оформ-
лено 275 дозволів на імміграцію  в 
Україну,  1256 посвідок на тимчасове 
проживання і 475 посвідок на постій-
не проживання в Україні.

 -  Прийнято на розгляд 462 клопо-
тання громадян  щодо виїзду з Укра-
їни на постійне проживання за кор-
доном. Відповідно до законодавства, 
громадянам видано 378 дозволів.

 - Оформлено документи на офіцій-
не повернення в Україну 105 грома-
дянам.

 - Громадянам оформлено  56 629 
паспортів громадянина України у ви-
гляді ID-картки і 154 653  паспорти 
громадянина України для виїзду за 
кордон.

  -  За надання адміністративних по-
слуг підрозділами міграційної служ-
би УДМС в області у місцеві бюдже-
ти надійшли кошти загальною сумою 

65 мільйонів 423 тисячі 130 гривень. 
Зокрема, найбільше коштів надійшло 
у бюджет Івано-Франківська – 28,6 
мільйона гривень, міста Надвірної – 
6,6 мільйона гривень, міста Коломиї 
– майже 5 мільйонів, міста Калуша – 
4,7 мільйона гривень, міста Долини – 
3,3 мільйона гривень.

Управління ДМС України 
в Івано-Франківській області

Марія Михайлівна Мельник

Дівчата тренери
Новосілля у Косівському райвідділі

Вручення посвідки іноземцю

Оформлення паспорта в Яремчанському МВ
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Народна думка

На майже повну втрату рекламодавців нарікає абсолютна більшість керівників укра-
їнських медіа, опитаних Національною спілкою журналістів України. 82% редакторів, 
переважна частина яких очолює приватні регіональні газети, онлайн-видання та ТРК, 
скаржаться на втрату рекламодавців через запровадження карантинних заходів та еконо-
мічну кризу, викликану епідемією коронавірусу.

Редакції згортають реалізацію нових проектів (52%) та скорочують обсяги медіави-
робництва (44%). При цьому 9% ЗМІ призупинили свою діяльність на час карантину. У 
редакціях масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал – відбувається 
зменшення заробітних плат (20% ЗМІ), співробітники відправляються у безоплатні від-
пустки (15%) або починається скорочення працівників (6%). Про виникнення заборго-
ваності у березні за оренду або комунальні платежі інформує п’ята частина ЗМІ (21%).

 «Якщо влада не підтримає медіа, що страждають через кризу, більшість неолігархіч-
них ЗМІ припинять існування вже в травні», – зазначає головний редактор «Волинської 
газети» Володимир Данилюк.

Про критичну ситуацію з інформуванням населення  прифронтових територій говорять 
керівники ЗМІ Донбасу.

Ми працюємо на лінії розмежування, від 2014 року не оговталися від кризи, а тепер 
опинилися на межі банкрутства, – наголошує редатор газети «Время» Станично-Луган-
ського району Олена Пономарьова. – Якщо умови стануть жорсткішими, мусимо припи-
нити роботу і згодом не повернемо ні колектив, ні читача».

Абсолютна більшість українських ЗМІ, пристосовуючись до умов карантину, змінила 
свої редакційні реалії:  лише 6% колективів продовжують працювати у своїх офісах. У 
71% ЗМІ співробітники  працюють і дистанційно, і в редакціх, 23% медіа повністю пере-
йшли на дистанційну роботу.

Пріоритетом для керівників ЗМІ є безпека своїх співробітників, яких забезпечують за-
собами захисту – масками, рукавичками та антисептиками. Редакції обмежили доступ 
відвідувачів до приміщень, скасовують відрядження журналістів або відвідини ними 
масових заходів.

У Національній спілці журналістів України висловлюють солідарність із колегами, які 
продовжують роботу за надзвичайних обставин карантину, що триває  та наголошують 
на необхідності впровадження владою дієвих заходів з підтримки українських ЗМІ.

 «Кидаючи сили на подолання епідемії коронавірусу, урядовці повинні тверезо прогно-
зувати наслідки кризи для інформаційної безпеки країни, – зазначає голова НСЖУ Сер-
гій Томіленко. – За прикладом країн Європи варто впроваджувати програми підтримки 
ЗМІ як джерел достовірних суспільно важливих новин. Варто вести діалог з напрацю-
вання дієвих і реалістичних механізмів підтримки локальних медіа. Зрештою, українські 
політики, за прикладом британської влади, мають визнати журналістів «ключовими пра-
цівниками» у час боротьби із епідемією».

nsju.org

Ну що ж: горимо! – залити немає чим, бо 
води немає.

Бігати важко, тому що дихаємо вкрай 
брудним повітрям. Харчуємося теж неві-
домо чим.

І це при тому, що завжди знали і знаємо 
про те, що наша країна славиться озерами, 
річками, лісами, чорноземами. І, беззапе-
речно, мала б славитися і чистим пові-
трям, і якісними продуктами харчування.

Але, на жаль, це не зовсім так.  Це, ско-
ріше, гра уяви, а реалії сьогоднішнього 
дня зовсім інші. У цих реаліях відповідь 
на поверхні: ніхто ніколи не думав про 
раціональне використання природних 
ресурсів. Усі роки незалежності нашої 
держави, державна політика не була вибу-
дована на довгостроковому баченні того, 
що має держава. Це і природні ресурси, 
це і людські ресурси, це і світова потреба. 
Замість усього цього відбувалося зовсім 
інше: до влади приходили люди або самі, 
або делеговані тими, хто за копійки, на по-
чатку 90-х років приватизував українську 
промисловість. І не тільки промисловість. 
Насправді ж, до їхніх рук потрапила – чи 
то через приватні компанії, чи то через 
державні компанії –  основна частина ре-
сурсів нашої країни.

Розуміння того, що ресурси не є безкі-
нечними, на жаль, у цих людей не було і 
немає. Саме тому більшість законів, які 
стосувалися води, землі, лісу, повітря, 
екологічної ситуації в Україні, медицини 
та трудових ресурсів, у кінцевому резуль-
таті гальмувалися на етапі, коли вони пе-
решкоджали економічним інтересам тих, 
хто був і є при владі у нашій державі.

Візьмемо ліс! З одного боку здається, що 
ми, дійсно, та країна, яка має прекрасні лі-
сові запаси. Але це не так. Ми є однією з 
тих країн у Європі, яка найменш заліснена, 
в нас у середньому вся територія покрита 
лише на 15 –  15,5 % лісом. Хоча здається, 
що це не так і мало –  біля 10 мільйонів 
гектарів, але, насправді, це незрівнянно 
мало з тими країнами, які дбають про свої 

ліси століттями. Середньоєвропейський 
показник сьогодні біля 30 %. У таких кра-
їнах, наприклад як Фінляндія, він за 60 
%. Якщо подивитися на ту стратегію, яку 
проводить останніх 10 –  15 років Китай, 
то бачимо, що вони використали страте-
гію не тільки лісів за межами міста, але й 
того, що називається «лісамиу місті» (спе-
ціальні насадження), досягнувши серед-
нього показника по  Китаю – 26 %.

Ми ж, повторюся, маємо біля 15 –  15,5 
%. Хоча, якщо подивитися офіційну ста-
тистику, що відбувалося з лісами впро-
довж останніх 30 –  50 років, то начебто 
і лісові насадження зросли на 21 %. Але, 
коли ми заглибимось, що ж це за ліс, то 
побачимо, що він  –  зріджений, він невпо-
рядкований, він реально не доглянутий на 
тому рівні, на якому б нам хотілося.

Чому?
Тому, що його вирубували всі ті, хто був 

при владі, незалежно від того, яких «ко-
льорів» вони були.

Природа нам зараз відповідає пожежа-
ми, які виникають то тут, то там. З еколо-
гічної точки зору, пояснення дуже просте 
–  це те, що вологи в лісі зовсім мало, у 
нас, переважно, ліси недостатньо догля-
нуті, а вирубані та знищені.

Показник дуже простий, за яким ще ми-
нулого тижня Анджей Дуда, президент 
Польщі, проводив спеціальне засідання з 
Кабінетом міністрів своєї країни, –  рівень 
вологи в лісовий підстилці опустився до 
рівня 20 % і нижче. Від цього й стаються 
лісові пожежі. Їх багато.

Якщо країна не здатна швидко 
реагувати на поширення пожеж, то вони 
виникатимуть постійно. Це траплялося 
раніше і є зараз. Проте нині пожежі 
ускладнюються тим, що стаються у зоні 
катастрофи на Чорнобильській АЕС. 
Таким чином люди не лише в Києві та 
Київській області, а й у прилеглих регіонах 
дихають зараженим повітрям. 

Таким чином, минулого тижня місто 
Київ було найбільш забрудненим містом у 

світі, і зараз постійно перебуває в п’ятірці 
або шістці за рівнем забруднення.

Це при тому, що, фактично, за рівнем 
промисловості Київ мав би займати, ма-
буть, якусь позицію зі 150 по 200-у, а то 
ще й нижчу. Тобто, це не економічна міць, 
яка наповнює диханням столицю нашої 
держави, це –  бездумне управління еко-
логію нашої країни, або іншими словами 
–  їх повна відсутність.

Тому горить, тому палає, тому немає 
кому гасити, тому, в кінцевому результаті, 
люди дихають всім тим згарищем, хова-
ючись від пандемії в своїх країнах. І вду-
майтеся, 95 кілограмів важких речовин 
з’їдає в середньому українець з того, що 
падає йому на голову і в попелі.

Насправді є відповідні державні агенції, 
які повинні за це відповідати, але при всій 
повазі до тих людей, які дуже часто їх на-
повнюють, –  вони не є у тому стані, не 
в тій повазі, не в тій вазі в нашій країні, 
аби могли зберігати наші ліси. перше за 
100 років ми спостерігаємо, що навод-
нення наших озер, річок, всього того, що 
наповнює водний баланс нашої держави, 
знаходиться на абсолютно критичному 
рівні. Ось зараз весна, здавалося б, мали 
бути повені, а повінь –  це очищення при-
родних водних ресурсів, це дихання через 
воду. Завдяки ним, власне, розводяться 
птахи, нереститься риба, освіжуються 
луки. Всього цього нинішнього року не 
відбувається.

За роки незалежності пропали майже 10 
тисяч маленьких річок. Цього року напов-
неність водою річок Дніпровського басей-
ну становить лише 30 % від норми. Як на-
слідок, відсутність дощів, безсніжна зима 
призвели до того, що ми, фактично, маємо 
знову ж один із найнижчих, за останнє 
сторіччя, запасів і поверхневої, і глибокої 
вологи у ґрунтах нашої держави.

Поки що рослини виглядають більш-
менш. У першу чергу це стосується сіль-
ського господарства як основи економіки 
нашої країни. Проте якщо не буде дощів 
наступного тижня, наприкінці квітня, у 
травні, то тих запасів, які містить у собі 
наша природа, виявиться недостатньо для 
того, щоб покрити дурість нашого управ-
ління природними ресурсами. Тому не 
дивно, що немає води, її немає в крини-
цях, а те, що люди у місті п’ють сьогодні 
з систем водопостачання, далеке від того, 
що можна назвати насправді питною во-
дою.

Ми кажемо, що в нас 25 % світових чор-
ноземів, що 46 % нашої країни покрито 
прекрасними чорноземами, які мають 
величезну родючість, але ми дуже мало 
говоримо про те, що за останні 30 років 
було втрачено майже 15 % гумусу у ґрун-
ті. Тобто, ми не вносимо органічних до-
брив. Фактично, якщо порівняти з 90-ми 
роками, коли на гектар землі в обробітку 
ми вносили біля 9 т органічних добрив, 

то зараз –  лише 500 кг. Відсутність чітких 
сівозмін, розуміння того, як зберігати зем-
лю, як її правильно використовувати, при-
зводить до того, що ми виснажуємо наші 
ґрунти, зводячи нанівець їх потенційну 
важливість для економіки нашої держави. 
А негативні наслідки від водної та вітро-
вої ерозії сьогодні навіть важко оцінити.

Минулого тижня були серйозні піщані 
бурі, які накрили місто Київ. Такого в іс-
торії ще ніколи не було. Сьогодні наші на-
уковці говорять про те, що бурі навкруги 
Києва (та вперше на захід від столиці) від-
булися з поширенням із Бородянського та 
Макарівського районів Київської області.  

Чому?
Тому що повітряна ерозія призвела до 

того, що вітер фактично зняв поверхне-
вий шар ґрунту. Для кращого розуміння: 
поверхневі повітряні бурі можуть зніма-
ти 200 т, 300 т, 400 т, 500 т землі з гектара 
ґрунту, і нести його на величезну відстань, 
покриваючи місто брудним пилом.

Чому?
Тому що наразі якраз триває посівна 

кампанія, коли вносяться добрива, засоби 
захисту рослин і все це через повітря по-
трапляє в легені людей.

Через це не дивно, що середня трива-
лість життя в Україні складає 68,5 років. 
Ми відстаємо від західноєвропейського 
показника на 11 років.

Ми є другою країною за смертністю в 
Європі через екологічні проблеми. Вду-
майтеся в цифру – кожної години в Украї-
ні додається 18 людей, хворих на рак.

У наших лікарнях 780 000 людей, які 
помирають тихою смертю, тому що ма-
ють невиліковні хвороби. Хоча, аби вони 
жили в інших країнах, де дійсно працює 
сьогодні система медичного захисту, –  90 
% із них вижили б. У нашій країні вони 
приречені на смерть.

 Тобто, відношення до природи, до її ре-
сурсів –  до води, до лісу, до ґрунту –  в 
кінцевому результаті призводить до того, 
що ми втрачаємо найцінніше –  людей.

Вони живуть менше, їхня продуктив-
ність нижча, а хворіють –  більше. Тому, 
аби ефективно управляти природними 
ресурсами, мати дійсно економічну пра-
вильну політику на місцях до влади му-
сять приходити люди, які розуміють важ-
ливість екології в загальнонаціональному 
масштабі.

А в цілому нам потрібна реальна довго-
строкова стратегія розвитку нашої країни, 
яка повинна включати в себе: екологію, 
природокористування, розвиток економі-
ки, стратегію розвитку громадян України.

Проте, на жаль, наші співвітчизники 
дуже рано вмирають або назавжди виїжд-
жають закордон!

Віталій Скоцик,
Лідер політичної партії «КРАЇНА», 

доктор економічних наук
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Науковий погляд

Антропогенна діяльність призвела до 
появи численних екологічних проблем, 
головними з яких стали порушення озоно-
вого шару і енергетичного балансу Землі, 
знеліснення і опустинювання територій, 
забруднення атмосфери і гідросфери. 
Звичними стали масштабні посухи і зато-
плення територій, випадання кислотних 
дощів, скорочення природного біорозмаїт-
тя. Як наслідок виникають або загострю-
ються проблеми, які мають політичне, еко-
номічне чи соціальне забарвлення. Увесь 
цей проблемний тягар починає давити на 
населення окремих територій, змушуючи 
врешті-решт переселятися на терени зі 
сприятливішими природно-кліматичними 
умовами. З’являються так звані екологічні 
мігранти та біженці, які переселяються з 
районів стихійних лих або із загрожених 
регіонів.

Одним з перших офіційних текстів, де 
згадується про те, що зміни клімату мо-
жуть також спричинити неконтрольовану 
міграцію населення, була доповідь Гене-
ральної Асамблеї від 2008 року, у якій за-
значається: «Кліматичні зміни, впливаючи 
на міграційні хвилі населення, якому за-
грожують екологічні катастрофи, і робля-
чи ще більш складним доступ до питної 
води в певних регіонах, ризикують збіль-
шити напругу у міжнародних відносинах 
і стати джерелом численних конфліктів, 
навіть воєн».

Кліматичні зміни є одним з головних 
чинників, що впливають на зростання 
числа біженців у світі. Про це заявив вер-
ховний комісар ООН у справах біженців 
Філіпо Гранді. За його словами, люди ви-
мушені залишати колишнє місце прожи-
вання не тільки через несприятливу зміну 
природного середовища, але і через спа-
лах конфліктів навколо розподілу ресур-
сів. Як випливає з доповіді про біженців 
в світі, представленої Управлінням вер-
ховного комісара ООН у справах біженців 
(UNHCR), кількість людей, які змушені 
покинути свою батьківщину через війни, 
загрозу голоду, природних катастроф або 
насильства, досягла 70,8 млн осіб. 

За прогнозами, у 2050 році кількість еко-
логічних біженців може сягнути 200 млн. 
Причиною цього стануть не лише негатив-
ні наслідки зміни клімату, а й розширення 
зон воєнних конфліктів, бідність, немож-
ливість отримати гідну роботу та освіту, 
порушення прав людини.

Британський вчений-еколог Норман 
Майєрс систематизував чинники еколо-
гічної міграції та встановив їхній вплив 
на переміщення людей із небезпечних 
або вразливих територій. На думку вчено-
го, порушення кругообігу води у природі 
внаслідок зміни клімату спричиняє ерозію 
ґрунту, яка знижує ефективність ведення 
сільського господарства та призводить до 
зменшення врожайності й нестачі продо-
вольства, що змушує жителів цих тери-
торій переїжджати в інші місця. До цього 

спонукають і зміни в режимі опадів унас-
лідок порушення водного балансу, що є 
причиною почастішання посух. Таким чи-
ном, екологічна міграція постає як резуль-
тат зменшення сільськогосподарського ви-
робництва, зниження доступності води та 
пошкодження інфраструктури. Ще одним 
чинником цього процесу Майєрс вважає 
танення льодовиків, що призводить до 
підвищення рівня Світового океану, зато-
плення островів і низинних прибережних 
територій, наслідком чого є переселення 
мешканців у більш безпечні райони.

Очевидно, що жодна з країн світу не за-
страхована від техногенних катастроф і 
природних катаклізмів, однак аналіз дає 
змогу виділити найбільш уразливі регіони 
світу, про які йтиметься нижче.

1. Стихійний екологічний інцидент, який 
набув масштабів великого регіонального 
екологічного лиха. 

Екологічна міграція особливо відчутна у 
Африці на південь від Сахари, але також 
стала гострою проблемою в Азії та Індії. 
На частку Азії, у якій проживає 60% насе-
лення земної кулі, припадає 87% людей, 
переміщених у результаті стихійних лих. 
У 2008-2014 роках найбільший рівень мі-
грації спостерігався в Китаї, Індії та на Фі-
ліппінах. Повені, шторми та виверження 
вулканів у цих країнах призвели до 15 із 20 
найбільших переміщень того часу.

У Африці причиною руху населення є 
повені, посухи та виверження вулканів. У 
Центральній і Південній Америці − ура-
гани, повені, зсуви і землетруси. Ураган 
«Катріна»  у 2005 році забрав понад тися-
чу людських життів, понад 800 тис. осіб  
опинились без електроенергії і телефонно-
го зв’язку, а півтори мільйони жителів за-
лишили свої будинки. Багато хто покинув 
місто назавжди. Тихоокеанське узбережжя 
потерпає від цунамі та підтоплень, хоча 
транскордонний рух населення в цих ре-
гіонах ще не став значущою реальністю. 
Наслідки підвищення рівня моря та зато-
плення прибережних районів і берегової 
ерозії серйозно впливають на територіаль-
ну цілісність малих острівних держав і в 
недалекому майбутньому можуть змусити 
більшу частину населення переселитися 
вглиб країн, а за відсутності такої можли-
вості – і за кордон. Наприклад, у 2015 році 
мешканці острова Картерет (Кілінаїлау) 
Папуа Нової Гвінеї стали першими у світі 
«офіційними» екологічними мігрантами, 
адже були змушені покинути цей острів 
через затоплення внаслідок зміни клімату. 

До 2010 року населення Нового Орле-
ана зменшилося більш, ніж на 25%, а у 
сусідньому з Луїзіаною Техасі з’явилося 
понад 250 тис. нових мешканців. Біля 60 
тис. бразильців вимушені були покину-
ти північно-східні регіони країни через 
посушливий період впродовж 1970-2005 
років. 

За найостаннішими підрахунками, 25 
млн людей по цілому світу були змушені 
залишати свої місця проживання з причин 
погіршення стану навколишнього середо-
вища і опустелювання. Дослідники також 
пишуть про масові державні програми 
переселення у В’єтнамі та Мозамбіку, в 
рамках яких було переселено сотні тисяч 
людей внаслідок посиленням повеней і 
штормів, причиною яких можна назвати 
кліматичні зміни. Є прогнози, що зміни 
клімату викликають масштабні міграції у 
Китаї та Індії. Лише в Китаї було відзначе-
но біля 6 млн кліматичних біженців. Появу 
значної частини з них спровокувало роз-
ширення пустелі Гобі. Експерти вважають, 
що підвищення рівня моря та зменшення 
прибережних територій викликатиме сут-
тєві міграційні потоки з Бангладеш до Ін-
дії.

 2. Техногенний екологічний інцидент. 
У його структурі необхідно виділяти 

два підвиди таких катастроф, які характе-
ризуються, в першу чергу, підходами до 

ліквідації екологічних наслідків. Перший 
з них не викликає тривалої та серйозної 
зміни стану довкілля (вибухи природного 
газу в помешканнях, вибухи звичайних 
вибухових речовин, пожежі тощо).

Другий підвид техногенного екологіч-
ного інциденту також не обов’язково 
проявляє себе на великих територіях, але 
набуває ознак екологічного лиха із затяж-
ними хронічними локальними проявами 
та впливами на суміжні території; несу-
місними з життям і репродукцією здоро-
вого наступного покоління впливами на 
екосистемне біорозмаїття та здоров’я лю-
дей.

Він потребує розробки і реалізації трива-
лих і дорогих програм з ліквідації наслід-
ків.

Вічними нагадуваннями про людську 
недбалість і прорахунки стала аварія на 
четвертому енергоблоці Чорнобильської 
атомної електростанції та трагедія в ін-
дійському місті Бхопал. Унаслідок ава-
рії на ЧАЕС постраждало близько 5 млн 
людей, було забруднено біля 5 тис. насе-
лених пунктів Білорусі, України та Росії, 
в тому числі в Україні – 2218 сіл та міст 
та понад 145 тис. кв. км території, де меш-
кало приблизно 2,4 млн осіб. У 1986 році 
було евакуйовано біля 116 тис. мешканців 
30-кілометрової зони, внаслідок чого ви-
никла нагальна потреба розв’язання низ-
ки соціально-економічних задач, в першу 
чергу – будівництво житла, створення ро-
бочих місць, адаптація новоприбулих на 
територіях поселення. Тільки у 1986-1987 
роках для переселенців було побудовано 
приблизно 15 тис. квартир, 23 тис. буді-
вель, приблизно 800 закладів соціальної 
та культурної сфери.

В індійському місті Бхопал стався витік 
приблизно 40 тонн метилізоціоната. По-
над 500 осіб загинули відразу від прямої 
дії газу, біля 6000 осіб отримали серйоз-
не хімічне ураження, з них 2000 померли 
протягом наступних декількох тижнів. 
Кількість тих, хто помре у найближчі 20 
років, за оцінками, має скласти від 14 тис. 
до 20 тис. осіб. 

До трійки наймасштабніших техноген-
них катастроф додалося руйнування АЕС 
«Фукусіма-1» і створення навколо неї чер-
гової зони відчуження. В останньому ви-
падку треба говорити про поєднання двох 
причин: природної стихії та проектних 
прорахунків у будівництві екологічно не-
безпечного об’єкта. 

3. Погіршення екологічного середовища 
проживання, яке викликане нераціональ-
ним природокористуванням і непродума-
ною діяльністю людини. 

Природні умови різнобічно впливають 
на життєдіяльність людей і заторкають усі 
сфери людського буття та у кожній місце-
вості визначають умови життя в цілому, 
а зокрема умови праці, побуту і дозвіл-
ля, здійснення господарської діяльності, 
окреслюють можливі рівні адаптації до 
незвичних або змінних умов.

Сукупність природних складових фор-
мує природну комфортність певних регі-
онів. 

1) Екстремальні території – полярні 
території, високогірні райони високих 
широт (характеризуються надзвичайно 
складними умовами виживання).

2) Дискомфортні території – райони 
з суворими природними умовами, ма-
лопридатними для проживання і адаптації 
некорінного населення (арктичні пустелі, 
тундра, тайга, аридні території).

3) Гіперкомфортні території мають об-
межену сукупність сприятливих факторів 
для переселенців.

4) Прекомфортні території – це райони із 
незначними відхиленнями від природного 
оптимуму для формування постійного на-
селення.

5) Комфортні території – райони з 
ідеальними умовами зовнішнього 

середовища для життєдіяльності 
населення.

Для території України характерні пере-
важно прекомфортні умови на більшості 
територій, хоча на значних територіях чіт-
ко простежуються ознаки гіперкомфорт-
ності – гірські масиви Карпат із загрозами 
паводків, зсувів ґрунту, селів, складний 
рельєф, надмірна зволоженість Полісся, 
загроза паводків у Закарпатті, посухи на 
півдні України тощо.

Звісно, що рівень комфортності життя і 
життєдіяльності не визначається виключ-
но природними аспектами; тут значною 
мірою впливають фактори антропогенні. 

Останні можуть спричинити такі зміни 
природного середовища, через які воно не 
зможе виконувати функції природної пер-
шооснови розвитку. 

Тридцятикілометрова зона радіоактив-
ного відчуження навколо Чорнобильської 
АЕС і є прикладом нонкомфортних тери-
торій.

Звісно, що у цьому випадку ми можемо 
говорити тільки про так званих мотивова-
них мігрантів, які мають можливість обра-
ти місця проживання з кращою екологіч-
ною обстановкою. 

4. Зміни екологічної обстановки, не 
пов’язані безпосередньо з діяльністю лю-
дини.

Останніми роками дедалі більше зверта-
ють увагу на так звану кліматичну мігра-
цію.

Підтвердженням цього може бути той 
факт, що понад 7,5 тис. осіб у благополуч-
ній Західній Європі загинули від високих 
температур у 2003 році, а в результаті лю-
тих морозів зими 2011-2012 років кіль-
кість жертв від переохолодження і замер-
зання теж йде на тисячі. Тільки в Україні 
зафіксованих випадків смертей від перо-
холодження за цей короткий період було 
біля півтисячі.

Як слушно зазначив Девід Томас з 
Оксфордського університету: «Еколо-
гічна міграція – це частина розв’язання 
проблем, що виникнуть у результаті клі-
матичних змін». Якщо взяти до уваги аф-
риканську посуху 1980-х років минулого 
століття, то мільйонні жертви у країнах 
на південь від Сахари були спричинені не 
тільки небажанням, а й неможливістю вті-
кати від наступаючої пустелі. Враховуючи 
те, що міграція – справа доволі дорога, 
владні структури при розробці надзви-
чайних заходів повинні турбуватися не 
лише про біженців, а в першу чергу про 
тих, хто у зв’язку з фізичною чи фінансо-
вою неспроможністю залишився в зонах 
екологічного лиха. Тому у таких ситуаці-
ях потрібно ефективно прогнозувати не-
сприятливі екологічні зміни і моделювати 
їх наслідки, сповіщати результати оцінок 
населенню, а відтак не боятися міграції, 
а вміти чітко організувати її: адже потоки 
мігрантів рано чи пізно накотяться, а тих, 
хто залишився, доведеться рятувати.

Чи заторкне Україну проблема еколо-
гічної міграції?

Через сприятливе географічне положен-
ня Україна не потрапляє до списку країн, 
які катастрофічно постраждають від змін 
клімату. Але вона може стати місцем про-
живання кліматичних біженців з усього 
світу. 

До неї можуть звернутися представни-
ки інших держав із проханням пересе-
лити частину їхнього населення. Не слід 
забувати й про високу ймовірність появи 
нелегальних екологічних мігрантів. Тому 
актуальним завданням найближчих років 
є врахування відповідних імперативів до 
довгострокових планів національного со-
ціально-економічного розвитку та вивчен-
ня передового світового досвіду врегулю-
вання проблеми екологічної міграції.

Валентина Унгурян, 
кореспондент газети «Міграція», 

соціолог
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Центри зайнятості – для людей!

Як зареєструватися безробітним під час карантину? Чи 
виплачується допомога із безробіття в цей період? Як змі-
нилася ситуація на ринку праці столиці? Які ще послуги, 
крім виплати допомоги по безробіттю, надає Київський 
міський центр зайнятості під час карантину? Ці та інші 
питання діяльності центру стали темою онлайн-брифін-
гу директора Київського міського центру зайнятості 
Віктора Білича. Пропонуємо читачам газети актуальні 
заяви, які пролунали під час брифінгу. 

– Яким чином організовано роботу міського центру за-
йнятості в період карантину? 

– Ми перейшли на роботу в дистанційній формі й органі-
зації, тобто уникаємо контактів з клієнтами наживо, але не 
роботи і не співпраці з клієнтами нашої служби. Працюємо 
через електронну пошту, через Фейсбук,  через телефонний 
зв’язок. Зрештою, в кожній районній філії служби і в місько-
му центрі зайнятості для окремих відвідувачів, кому важко 
спілкуватися такими сучасними засобами зв’язку і комуніка-
цій, є можливість залишити інформацію, подати документи 
до звичайних скриньок біля входів.

– Епідемічна ситуація призвела до закриття цілих на-
прямів бізнесу. Як це позначилося на ринку праці в столи-
ці? 

– Ситуація дійсно змінилася, безробіття зростає - це сто-
сується працівників і малого, і середнього бізнесу, і великих 
підприємств. Якщо взяти для порівняння базу минулого року 
(з січня до середини квітня 2019 року), то кількість безробіт-
них, які звернулися за допомогою і за статусом до Київського 
міського центру зайнятості, цього року зросла на 45 відсо-
тків. Тільки з початку карантину, тобто після 12 березня, в на-
шій службі зареєструвалися 4600 нових безробітних. Якщо 
в докарантинний період, з 1 січня до 12 березня 2020 року, 
зростання, порівняно з таким же періодом 2019 року, відбу-
лося в частині офіційно зареєстрованих безробітних лише на 
8 відсотків, то с 12 березня по 13 квітня включно - у 2,3 рази. 
Зокрема, в 2020 році за цей короткий період зареєстровані 
4600 безробітних, тоді як у 2019 році за аналогічний період 
були зареєстровані лише 2 тисячі безробітних.

Із тих людей, які звернулися за реєстрацією до Київського 
міського центру зайнятості, з 12 березня по 13 квітня включ-
но, 57% - громадяни, які звільнилися в докарантинний період, 
просто своєчасно не зверталися до служби зайнятості, і лише 
43% - це ті, які дійсно під час карантинних заходів втратили 
роботу. Це свідчить про те, що громадяни не завжди одразу 
реагують на послуги від держави. Але коли був оголошений 
карантин, вони згадали про службу зайнятості, про те, що в 
них є можливість скористатися таким правом. І звичайно, їм 
ніхто в цьому не відмовив. Хоча це додаткове навантаження 
на фахівців служби зайнятості в непростий час.

Загальна кількість  безробітних, зареєстрованих у службі 
зайнятості станом на 15 квітня, - понад 13,5 тисячі осіб. Це 
на 60 відсотків більше, ніж на такий же період 2019 року.

Хто вони, київські безробітні? 
За фахом, серед безробітних у службі зайнятості на сьогод-

ні  перебувають: колишні працівники торгівлі – 22%, дер-
жавного управління – 13%, фінансової та страхової діяльно-
сті – 11%, підприємств переробної промисловості – 9%. Це 
найбільші групи за фахом серед облікованих безробітних.

Порівняно з минулим роком, чисельність колишніх праців-
ників сфери тимчасового розміщення реалізації харчування 
зросла майже в три рази, будівництва - майже в два рази, сфе-
ри послуг – в 1,9 рази, адміністративна діяльність, торгівля, 
сфера розваг та відпочинку – в 1,7 рази, кількість колишніх 

працівників підприємств переробної промисловості, тран-
спорту, держпідприємств оборони на цей період в 1,5 рази 
перевищують показники минулого року.

– Чи зменшилася кількість вакансій протягом останніх 
місяців? 

– Кількість актуальних вакансій, наданих роботодавцями 
Києва з 1 січня, становить близько 8 тисяч. Це на 34% менше, 
ніж було у 2019 році. І це також характеристика ринку праці. 
Попит на працівників зменшується.

На одну вакансію в середньому в Києві претендують дві 
особи, якщо брати співвідношення кількості безробітних та 
кількості вакансій. В попередні періоди такого не було: зде-
більшого на одну вакансію припадав один безробітний.

За професійними групами найбільше претендентів серед 
правників, керівників, менеджерів – 18 безробітних на одну 
наявну вакансію. Найменше – серед кваліфікованих робітни-
ків з інструментом, представників найпростіших професій та 
осіб без професій. Це є характерним для Києва.

Попит на робітничі професії та  кваліфікованих фахівців 
був, є і залишається. Незалежно від гостроти періоду. На ко-
мунальних підприємствах міста Києва, як завжди, потрібні 
дорожні працівники, двірники, вантажники, прибиральни-
ки території і приміщень, слюсарі-ремонтники, контролери 
пасажирського транспорту, озеленювачі, майстри технічної 
дільниці, трактористи. В охороні здоров’я – сестри медичні, 
лікарі, санітари. В сфері торгівлі – касири торгівельного залу, 
приймальники товару, продавці, експедитори, комірники. На 
транспорті  в Києві великий попит на водіїв. На промисло-
вому виробництві і в будівництві – токарі, мулярі, слюсарі, 
електроремонтники з ремонту і обслуговування електроу-
статкування, електрозварники, шліфувальники, налагоджу-
вальники верстатів, кваліфіковані верстатники. Такі потреби 
були і залишаються.

– Як зареєструватися безробітним під час карантину?
– Згідно з внесеними до законодавства України змінами, з 

відповідними постановами Кабінету міністрів України, ста-
тус безробітного у карантинний період надається особам із 
першого дня подачі ними документів на реєстрацію до цен-
тру зайнятості, за їхньою особистою заявою і без вимог щодо 
підбору їм відповідної роботи за умови наявності такої робо-
ти в центрі зайнятості. 

Процедура реєстрації безробітних максимально спрощена. 
З нею можна ознайомитися на сайті Державної служби за-
йнятості www.dcz.gov.ua, а також на сайті Київського місько-
го центру зайнятості.

Кожен громадянин, який має на це відповідне право згід-
но з законом «Про зайнятість населення», може при бажанні 
зареєструватися в службі. Для цього потрібно обрати район-
ну філію, найбільш зручну з точки зору логістики, для її об-
слуговування. При цьому зареєстроване місце проживання 
особи не має значення. Обираєте по зручності і фактичному 
місцю проживання.

Наступним кроком має стати підготовка заяв. Завантажені 
форми заяви про надання або поновлення статусу безро-
бітного та другої заяви - про призначення або поновлення 
виплат допомоги по безробіттю - необхідно роздрукувати, 
заповнити та підписати. Якщо немає можливості у грома-
дянина здійснити друк заяви з сайту, можна написати заяву 
власноруч. Зроблені фото або скан-копії підписаних заяв по-
трібно надсилати на електронні адреси обраних філій служ-
би зайнятості.

Крім заяв, у яких громадянин зазначає необхідні персо-
нальні данні, подавати будь-які інші документи не потрібно. 
Заявник несе відповідальність за достовірність та повноту 
заповнених відомостей. При цьому право і обов’язок центру 
зайнятості - здійснити звіряння поданої вами інформації з 
даними Пенсійного фонду України та Міністерства фінансів 
України щодо сплати єдиного соціального внеску вашим ко-
лишнім роботодавцем. 

Важливе зауваження: після закінчення карантину або над-
звичайної ситуації, особа яка була зареєстрована у службі 
зайнятості за спрощеною системою, впродовж перших 10 ро-
бочих днів повинна звернутися до служби зайнятості особи-
сто та подати оригінали документів, які вимагаються законом 
України про зайнятість, для надання статусу безробітного.

– Яка допомога зараз надається, на що безробітні мо-
жуть розраховувати?

– Держава виконує свої зобов’язання в частині підтримки 
безробітних громадян. Розмір виплати по безробіттю зале-
жить від страхового стажу роботи заявника, його розміру офі-
ційної легальної зарплати та становить максимум чоти-

ри прожиткові мінімуми для працездатного населення. 
На сьогодні ця сума – 8 408 гривень. 

Ми чекаємо, коли Міністерство юстиції зареєструє прийня-
те рішення правління Фонду на випадок безробіття, яким мі-
німальна сума виплати збільшена від 650 гривень до тисячі 
гривень. І тим, хто отримував у березні виплати по 650 гри-
вень, після 12 березня ця сума буде перерахована, збільшена 
на 350 гривень і довиплачена. І так триватиме весь період ка-
рантину і ще 30 календарних днів після його завершення. Це 
є підтримка з боку держави найменш забезпечених громадян 
працездатного віку, які мають статус безробітного.

Загальна тривалість виплат по безробіттю не може пере-
вищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного 
віку, за 2 роки до набуття права на пенсію, така підтримка з 
боку держави не може перевищувати тривалість 720 днів.

– Що таке допомога  по частковому безробіттю? Кому 
вона оплачується на період карантину та якій механізм її 
отримання?

– Це дуже актуальне питання, його найчастіше ставлять ро-
ботодавці, які призупинили свою діяльність на час карантину 
і хочуть компенсувати виплати на утримання працівників, не 
здійснюючи свою економічну чи комерційну діяльність. 

На позачерговому засіданні 13 квітня Верховна Рада внесла 
зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2020 
рік», завдяки яким створено стабілізаційний фонд. Частина 
коштів, які передбачено накопичити в цьому фонді, - а це по-
над 64,5 мільярда гривень, - буде спрямована також і на потре-
би економіки, і на виплати по частковому безробіттю. 

Таке звернення роботодавцю треба подати до центру зайня-
тості протягом 30 днів після скорочення чи зупинення своєї 
діяльності. Друге - обов’язково треба, щоб роботодавець під-
твердив, що він протягом останніх, докарантинних 6 місяців, 
здійснював виплати єдиного соціального внеску. Третє - заява 
подається у довільній формі, додається копія наказу з зазна-
ченням дати зупинення або скорочення діяльності. І обов’яз-
ково - відомості про працівників, яких стосувалося або ви-
вільнення від роботи, або зменшення їхньої трудової участі. 
Всі подробиці можна прочитати на сайті Державної служби 
зайнятості, на сайті Київського міського центру зайнятості, 
на Фейсбук-сторінці. Надаємо консультації телефоном, елек-
тронною  поштою, будь яким зручним способом, без прямого 
контакту. 

Основне – щоб підприємці знали про такий механізм під-
тримки бізнесу з боку держави. Стаття 47.1 більше стосуєть-
ся малого і середнього  бізнесу, стаття 47 - всіх підприємств 
виробничого плану і великих підприємств, і транспортних 
також.

Механізм реалізації цих статей визначається Кабінетом мі-
ністрів України і найближчим часом буде затверджений. 

– Які ще послуги, крім допомоги по безробіттю, нада-
ються центром зайнятості під час карантину?

– Ми не згортали всі інші напрямки своєї діяльності, окрім 
обмеження деяких в активній фазі. Це процес навчання, який 
не можемо проводити активно, але дистанційно деякі заклади 
продовжують навчання. І в квітні уже був випуск однієї групи 
слухачів. Зараз ще одна група навчається дистанційно – це ко-
ндитери з числа безробітних, які пішли навчатися і знайдуть 
роботу в Києві, рано чи пізно.  Такі люди завжди затребувані. 
Крім того, нещодавно запрацював освітній портал Держав-
ної служби зайнятості, там  усі дистанційні форми навчання. 
Можна оцінити себе і оцінити запити на ринку праці України 
– якого фаху працівники потрібні. І почати здобувати освіту в 
дистанційній формі чи додаткову освіту.

Традиційно проводимо профорієнтації для безробітних, і не 
лише для них, а і для всіх громадян, - це безкоштовно. Така 
послуга цікава для тих, хто хоче знайти роботу або переква-
ліфікуватися. Продовжуємо допомагати і консультувати без-
робітних і всіх громадян, як правильно спілкуватися з робо-
тодавцем під час пошуку роботи чи під час пошуку варіанту 
зміни роботи. Допомагаємо правильно складати резюме, яке 
виглядало би переконливо для роботодавців. Всі послуги з ак-
тивної підтримки і безробітних, і всіх громадян продовжуємо 
надавати, але в безконтактному режимі. Практикуємо формат 
вебінарів, продовжуємо працювати над темами і запрошуємо 
дистанційно їх подивитися.   Так само продовжуємо спілку-
ватися з роботодавцями у форматі консультанта-роботодавця, 
орієнтувати, де і кого за фахом можна собі підібрати. До речі, 
багато роботодавців сьогодні підбирають працівників на май-
бутнє, після завершення карантину.

Л. Кущ,
власний кореспондент газети «Міграція»
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Кожен будинок має свій аромат. У 
когось він пахне парфумами або ка-
вою, у інших – домашньою їжею або 
теплим молоком. Але бувають жит-
ла, в яких присутній запах неймовір-
ної свіжості та чистоти. При цьому 
ви відчуваєте себе там дуже затишно, 
бо це не штучний запах освіжувача 
повітря.

Цілком можливо, що ці люди зна-
ють спосіб, яким користувалися 
стародавні греки й римляни. Вони 
застосовували лавровий лист не тіль-
ки в кулінарії, але й використовували 
його для очищення приміщень від 
неприємних запахів і вогкості. Для 
цього вони підпалювали листя лав-
ра…   

До речі, якщо здійснювати таку 
процедуру часто, то можна позбутися 
не тільки запаху, але й запобігти дея-
ким хворобам та поліпшити самопо-
чуття. Доведено, що запах лаврового 
листя діє на організм заспокійливо 
та болезаспокійливо. Лаврове листя 
здатне запобігти нападам епілепсії, 
побороти стрес, втому та безсоння. 
Це пов’язане з тим, що ця пряність 
містить цинеол та специфічні ефірні 
масла, які звільняють дихальні шля-
хи й сприяють розслабленню всього 
організму. Щоб відчути на собі роз-
слаблюючий ефект вже через 10 хви-
лин, підпаліть два сухих лаврових 
листка над підходящої ємністю. Че-
рез деякий час ви відчуєте приємний 
запах, яким наповниться кімната. 

Лаврове листя вважається симво-
лом чистоти, успіху та перемоги. 
Магічні властивості рослини були 
помічені ще у давнину. З лавровим 

листям проводилися різні ритуали 
для виконання бажань. Дотепер де-
які люди вивішують біля вхідних 
дверей гілку лавра як оберіг. Як то 
кажуть, під лежачий камінь вода не 
тече, тому не полінуйтеся й спро-
буйте втілити в життя своє бажання 
за допомогою цієї пряності. Напи-
шіть бажання на лавровому листку 
і підпаліть його. Бажання обов’яз-
ково збудеться, якщо ви позитивно 
налаштовані. Сила думки творить 
чудеса, вірте в диво – і всі ваші мрії 
стануть реальністю.

Крім того, лаврове листя є над-
звичайно ефективним в боротьбі 
з тарганами. Його запах відлякує 
тарганів, при цьому такий засіб аб-
солютно безпечний як для ваших 
дітей, так і для домашніх тварин. 
Ви можете використовувати лавро-
ве листя сухим або свіжим, але для 
кращого ефекту застосовуйте су-
хим, оскільки в цьому разі його за-
пах більш відчутний. Лаврове листя 
має чимало корисних властивостей. 
Його застосовують в кулінарії, в лі-
кувальних цілях, в побуті, як оберіг 
та ін. Ось чому варто мати цю уні-
кальну пряність дома!

ukr-space.com

Що є корисного в буряку для людини? 
Про те, що користь буряка для людського 
організму незаперечна, говорили ще наші 
предки. Однак доказів плідного впливу бу-
рякового соку на організм у ті часи не було. 
Зараз же з повною упевненістю можна ска-
зати, що цей овоч є буквально джерелом по-
живних елементів і вітамінів.

Низький вміст жирів поряд із великою 
кількістю вітамінів А, С, В6, В1 і В2, а та-
кож антиоксидантів у буряку допомагають 
боротися  із захворюваннями і всілякими 
недугами.

Вплив на організм людини
Очищення і охолодження крові. Однією з 

найвідоміших і найбільш важливих переваг 
комплексу елементів, що містяться в буряку, 
є його здатність до очищення і охолоджен-
ня крові. Такі процеси зумовлені багатим 
вмістом заліза. Таким чином, буряковий сік 
може допомогти в боротьбі з анемією.

Регулює травні процеси
Вживання бурякового соку сприяє поліп-

шенню травлення. Вуглеводи, що знахо-
дяться в овочі у вигляді натурального цукру, 
легко засвоюються. Завдяки цьому процес 
травлення відбувається набагато легше. 
Крім того, буряковий сік сприяє лікуванню 
важких захворювань, наприклад, жовтяни-
ці, гепатиту, геморою, дизентерії. А також 
допомагає в боротьбі з нудотою, блювотою, 
запором і проносом.

Здоров’я серцево-судинної системи
Перш ніж довести здатність буряка впли-

вати на серцево-судинну систему, провели 
ряд досліджень. Під час них встановили, 
що нітрат, який міститься в соку буряка, 
сприяє зниженню артеріального тиску в па-
цієнтів. Тому буряк може виступати в ролі 
натуральних ліків для тих, хто страждає від 
підвищеного тиску.

Стреси і пригнічений стан
Величезна користь буряка для організму 

людини полягає в утриманні в ньому ан-
тиоксидантів, які запобігають окиснюваль-
ним процесам. Це також знижує імовірність 
появи стресових станів у людей будь-якого 
віку. До слова, ті ж антиоксиданти запобіга-
ють супутнім серцевим розладам та захво-
рюванням.

Стабілізатор холестерину в крові
Одною з важливих переваг бурякового 

соку для здоров’я є його здатність до зни-
ження поганого холестерину в крові і збіль-
шення рівня хорошого холестерину в орга-
нізмі.

Порушення кровообігу
Буряк сприяє гарному розчиненню неор-

ганічних відкладень кальцію в нашому ор-
ганізмі. Виходячи з цього, сік буряка може 
бути незамінний у якості профілактичних 
ліків від варикозного розширення вен, гі-
пертонії, атеросклерозу та інших подібних 
захворювань.

Шкірні проблеми
Регулярне вживання соку буряка може 

бути корисним у профілактиці та лікуванні 

запалення та сухості шкіри, акне, лупи. Він 
також сприяє виведенню плям, здоровому 
блиску шкіри і росту волосся. М’якоть бу-
ряка можна накладати на шкіру обличчя, 
завдяки чому вона стає зволоженою та ся-
ючою.

Ракові захворювання
Сучасні вчені довели вплив поживних 

елементів буряка на утворення ракових 
пухлин. Безумовно, буряк не є ліками від 
такого роду захворювань. Проте його про-
філактичні властивості, особливо щодо 
раку товстої кишки, можна вважати досить 
дієвими. Овоч також позбавляє організм 
токсинів.

Покращує витривалість
Такий процес зумовлений вмістом ніт-

ратів, які зменшують надходження кисню. 
Завдяки цьому можна позбутися втоми і 
підвищити рівень працездатності. Сік буря-
ка рекомендують пити перед тренуваннями, 
тривалими переїздами і в інших випадках, 
коли потрібні високі витрати енергії.

Вагітність
За умови відсутності протипоказань сік 

овочу рекомендується вживати вагітним 
жінкам. Вміст фолієвої кислоти сприяє 
зменшенню числа тріщин у хребті, які ви-
никають під час росту плода.

Шкода червоного буряка
Незважаючи на всі перераховані перева-

ги червоного буряка, необхідно знати і про 
його негативний бік. Так, травні волокна 
буряків у разі вживаннях їх у сирому вигля-
ді викликають розлад кишківника. Не треба 
захоплюватися буряком і гіпотонікам. Адже 
в ньому містяться речовини, які знижують 
артеріальний тиск. Хворим на сечокам’яну 
хворобу сік буряка протипоказаний через 
вміст значної кількості щавлевої кислоти.

Вживаючи буряковий сік, також потрібно 
пам’ятати про деякі важливі моменти. Пере-
дусім не можна  пити свіжовичавлений сік. 
Це викликає спазм кровоносних судин. Тре-
ба дати соку відстоятися 2-3 години. Тіль-
ки після цього шкідливі фракції зникнуть. 
Оптимальним для вживання є змішування 
бурякового соку з лимонним або яблучним 
(у співвідношенні один до одного).

Буряк накопичує в собі шкідливі сполуки 
азотистої кислоти, а це провокує зростання 
бактерій-денітріфікаторів. Щоб уникнути 
цього, буряк треба добре проварити і до 
ранку залишати в теплі. Бадилля буряка та-
кож накопичує шкідливі речовини.

Не слід вживати червоний буряк тим, хто 
хворіє на цукровий діабет, проноси і підви-
щену кислотність шлунка.

Як їдять буряк
Чим свіжіший овоч, тим він корисніший. 

Це основне правило для вживання буряка. 
Багато хто звик бачити буряк у відварному 
вигляді. Жоден борщ або оселедець «під 
шубою» не обходиться без цього овочу. Під 
час варіння буряк втрачає велику частину 
корисних властивостей. Тому його вживан-
ня в якості лікарського засобу доречно тіль-
ки у свіжому вигляді. Звичайно, це не оз-
начає, що, з’ївши свіжий буряк, ви станете 
ідеально здоровим. Його можна використо-
вувати як доповнення до овочевого салату, 
адже своєрідний смак буряка зробить його 
набагато приємнішим.

Тільки систематичне вживання овочу при-
несе свої плоди, і користь буряка для ор-
ганізму людини при цьому буде оптималь-
ною. Бурякове листя також дуже корисне і 
придатне для їжі. У ньому міститься наба-
гато більше поживних елементів і вітамінів, 
ніж у самому корені. Молоде листя додають 
до салатів, а у деяких випадках їдять окре-
мо від основної їжі.

vestnik.in.ua

Правильний, збалансований раці-
он важливий в будь-який час. Але 
зараз особливо важливо включити 
в своє меню такі продукти, які під-
тримують здоров’я легеневої сис-
теми.

Продукти, багаті залізом
Без заліза неможливе утворення 

гемоглобіну. А це головний еле-
мент, що забезпечує транспорту-
вання кисню з легенів в інші ткани-
ни організму. До продуктів, багатих 
залізом, відносяться тунець, тофу, 
біла квасоля, сочевиця, яловичина, 
яблука, субпродукти.

Продукти, багаті антоціанами
Антоціани забезпечують захист 

легеневої тканини від різних за-
бруднювачів і забезпечують функ-
цію дихання. Визначити підвище-
ний вміст антоціанів в продуктах 
не складно. Ці речовини забезпечу-
ють фіолетове забарвлення плодів. 
Найбільше антоціанів в чорниці, 
червоному винограді, фіолетовій 
картоплі.

Продукти, що містять вітаміни 
групи В

Дефіцит вітаміну В12 може при-
вести до формування занадто ве-
ликих еритроцитів, які погано 
засвоюють кисень. Цей вітамін 
важливий при створенні всіх нових 
еритроцитів. Тому збалансована ді-
єта так необхідна в період епідемії. 
У свій раціон потрібно включити 
рибу, сир, сметану, кисломолочні 

продукти.
Без фолієвої кислоти (В9) немож-

ливе нормальне функціонування 
нервової системи, а ризик анемії, 
навпаки, підвищується. Тому по-
трібно збільшити в меню вміст ли-
стових овочів, моркви, бананів, бу-
ряка, бобових, житнього хліба.

Продукти, багаті міддю
Мідь також бере участь в про-

цесах кровотворення. Якщо її не 
вистачає, то можуть проявитися 
проблеми з надходженням кисню в 
клітини організму. Для поповнен-
ня запасів необхідно їсти яловичу 
печінку, сочевицю, морепродукти, 
різні насіння і горіхи.

Продукти, багаті клітковиною
Наукові дослідження підтверди-

ли, що велика кількість клітковини 
в раціоні дозволяє не тільки поліп-
шити роботу травного тракту, але і 
знижує ризик розвитку хвороб ле-
генів. Ті, хто їсть багато фруктів, 
овочів, бобових і цільнозернового 
хліба, мають кращі вентиляційні 
здатності.

Овочі та фрукти
Для здорових легенів необхідні 

найрізноманітніші овочі і фрук-
ти. Одними з найбільш корисних 
фруктів для легенів названі банани. 
Вони багаті на клітковину і вітамі-
нами A, С, В6 і В12, які необхідні 
для підтримки імунітету, а також 
для здоров’я головного мозку. 

trserial.net.ua
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МІГРАЦІЯ

6 травня – вшанування пам’яті святого
 великомученика Георгія Побідоносця

КРОСВОРД

   Святий великомученик Юрій походив з Каппа-
докії (область Малої Азії, яка входила  до складу 
Римської імперії), виріс в глибоко віруючій хрис-
тиянській сім’ї. Його батько прийняв мучениць-
ку смерть за Христа, коли Юрій був ще дитиною. 
Мати, яка володіла маєтком в Палестині, пересе-
лилася з сином на батьківщину і виховала сина у 
вірі та благочесті. 
  Призваний до війська, св. Юрій звернув на себе 
увагу завдяки надзвичайній красі та хоробрості 
в битвах і скоро став начальником тисячі в рим-
ському війську. 
  Коли за імператора Діоклетіана (284-305) роз- 
почалися гоніння на християнську віру, св. Юрій 

з власної волі з’явився до імператора і почав 
йому докоряти за безпідставне катування хри-
стиян. Мужній воїн Христовий відкрито оголо-
сив себе християнином і закликав всіх визнати 
правдиву віру в Христа: «Я раб Христа, Бога 
мого, і, покладаючись на Нього, став посеред вас 
по своїй волі, щоб засвідчити про Істину». «Що 
є істина?», – повторив запитання Пилата один 
із чиновників. «Істина є Сам Христос, гонимий 
вами», – відповів св. Юрій. 
  Розгніваний імператор наказав взяти відважно-
го християнина на муки, щоб примусити його 
відректися від Христа. Його посадили до в’яз-
ниці, забили ноги в колоди, а на груди накотили 

важкий камінь. На другий день його прив’язали 
до колеса, котре крутилося над гострими цвяха-
ми, і вони рвали тіло мученика. Але по молитві 
Великомученика Господь послав йому зцілення 
і рани на його тілі швидко загоїлися. Діоклетіан, 
зрозумівши це як чудодійство, наказав відомому 
тоді чарівникові Афанасієві приготувати отруту 
для св. Юрія. Але й отрута не завдала жодної 
шкоди мученикові; це так вразило чарівника 
Афанасія, що він сам увірував у Христа і за це 
був покараний смертю за наказом імператора.
  Страждальця св. Юрія знову посадили до в’яз-
ниці, де він зціляв інших в’язнів і творив багато 
чудес. Навіть дружина гонителя Діоклетіана, ца-
риця Олександра, побачивши чудеса мученика, 
докоряла чоловікові за його жорстокість, а потім 
і сама увірувала в Христа. Імператор засудив її 
разом зі св. Юрієм. Але цариця Олександра, по 
волі Божій, не дожила до покарання: вона тихо 
віддала душу Богові по дорозі до місця страти. 
Святий Юрій перед своєю смертю явив ще одне 
дуже важливе чудо: коли він увійшов до храму 
Аполлона і перехрестився, всі ідоли попадали на 
землю.
  Тоді імператор, на домагання жерців, наказав 
відсікти св. Юрію голову. Це сталося в 303 році 
Божому. Таким чином воїн царя земного показав 
себе непереможним воїном Царя Небесного, че-
рез що й отримав назву «Побідоносець» («Пере-
можець»). Пам’ять св. Георгія Побідоносця Цер-
ква святкує щороку 6 травня.

paraskeva.lviv.ua

Питання до кросворду:
За горизонталлю:
2. Уміння читати і писати. 9. Представник могутнього фракійського племені. 
11. Самець кози. 13. Особливої форми паличка, що служить символом влади, 
високого становища і т. ін. 15. Давньоруське військо. 16. Місто в Японії. 19. Інді-
анський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 21. Естрад-
ний ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 22. ...-тур. 24. Маленькі сани 
для катання малечі, спускання з гір, перевезення невеликого вантажу вручну і 
т. ін. 26. ...-кола. 28. Католицька лисина. 29. Ходьба. 31. Собака, переважно сірої 
масті. 33. «...-центр» (чикагський хмарочос). 34. Однорічна культурна рослина 
родини бобових, яку вирощують на зерно для харчування та на корм худобі. 36. 
Австрійський олімпійський комітет. 37. ...-де-Бенітес (муніципалітет в Іспанії, у 
складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка). 39. Натяг-
нута на обруч густа сітка, крізь яку просівають борошно та інші сипкі речовини 
або проціджують що-небудь. 41. Високий декоративний чагарник родини ро-
зоцвітих із численними білими квітками. 44. Гармонійне музичне співзвуччя. 
46. Негативно заряджений йон, який під час електролізу рухається до анода і 
розряджається на його поверхні. 47. Награбоване майно.
За вертикаллю:
1. Друга за величиною і повноводністю ліва притока Дніпра. 2. Гостре респі-
раторне захворювання. 3. Видовжена вперед передня частина голови деяких 
тварин. 4. Давньоримська мідна монета. 5. «Добре» у американців. 6. В іудаїзмі 
— назва першої частини Біблії — П’ятикнижжя Мойсея, а також пергаментний 
сувій з цим текстом, що зберігається в синагозі. 7. «Циганка ...». 8. Густе, міцне, 
світле англійське пиво, що виготовляється з ячменю. 10. Ліва притока Дніпра. 
12. Спільнота людей (плем’я, народність, нація), що історично склалася та має 
соціальну цілісність і оригінальний стереотип поведінки. 14. Московський авіа-
ційний інститут. 17. Заборонене м’ясо для мусульманина. 18. Городня росли-
на родини хрестоцвітих, листя якої використовують для виготовлення різних 
страв. 19. Дерево для вампірів. 20. Ім’я Чехова. 22. Вузький довгастий отвір; щі-
лина. 23. Покриття пляжу. 25. Судновий кухар. 27. Індіанське плем’я. 30. Кліп. 
32. Країна в Африці. 35. Ударно-спусковий механізм. 37. «Шкіра» дерева. 38. 
Корм для корови. 39. Сирія. 40. Геометричне тіло. 42. Один обліт Сонця Зем-
лею. 43. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і Луар. 45. 
Децибел. 46. Академія Наук.

Відповіді до кросворду:
За горизонталлю:
2. Грамота. 9. Одрис. 11. Козел. 13. Жезл. 15. Рать. 16. Осака. 19. Она. 21. Віа. 22. Шоп. 24. Санки. 26. Пепсі. 28. Тонзура. 29. 
Кроки. 31. Сірко. 33. Аон. 34. Нут. 36. Аок. 37. Касас. 39. Сито. 41. Ірга. 44. Акорд. 46. Аніон. 47. Рабунок.
За вертикаллю:
1. Сож. 2. Грз. 3. Рило. 4. Ас. 5. Ок. 6. Тора. 7. Аза. 8. Ель. 10. Десна. 12. Етнос. 14. Маі. 17. Свинина. 18. Капуста. 19. Осика. 
20. Антон. 22. Шпара. 23. Пісок. 25. Кок. 27. Ері. 30. Ролик. 32. Конго. 35. Усм. 37. Кора. 38. Сіно. 39. Сар. 40. Тор. 42. Рік. 43. 
Анш. 45. Дб. 46. Ан.

30 березня, на 61 році, пішла з життя начальник Коломийського район-
ного відділу УДМСУ в Івано-Франківській області Мельник Марія Ми-
хайлівна

Державна міграційна служба У країни, Редакція газети «Міграція», 
УДМСУ в Івано-Франківській області висловлюють щире співчуття 
з приводу тяжкої втрати рідним та близьким.

ГОРОСКОПГОРОСКОП
на на ТРАВЕНЬТРАВЕНЬ  2020 року2020 року

Лев. Травень порадує вас гармонією у 
спілкуванні з друзями. Представники цього 
знака зміцнять свої зв’язки з приятелями, 
зблизяться з ними на тлі бажання реалізувати 
цікаві ідеї. Спільними зусиллями можна до-
могтися багато чого, включно із запуском 
успішного бізнесу.

Діва. Ви поліпшите свої показни-
ки продуктивності роботи, знайдете 
спокій, відчуєте прилив життєвих сил, 
необхідних для впевненого просування 
по кар’єрних сходах.

Скорпіон. Відчуваючи вплив Марса, пред-
ставники цього знака владнають усі питан-
ня, що стосуються справ сердечних. Люди, 
чиє серце вільне, зважаться на роман з 
давнім приятелем, хорошим знайомим. На 
роботі успіх чекає на медиків, публічних 
людей та творчі особистості.

Стрілець. Травень змусить Стрільців 
зайнятися підготовчою роботою в 
соціальній сфері. Це необхідно для 
створення міцної основи для досяг-
нення низки поставлених перед собою 
цілей.

Козеріг.  Гороскоп пророкує удачу на роботі. 
Кар’єрний злет очікує творчих людей, 
публічних осіб, усіх, хто має відношення 
до соціальної сфери. Незважаючи на таке 
позитивне передбачення, розслаблятися не 
рекомендується.

Водолій. В особистому житті Водоліям не 
потрібно боятися невдач. Завдяки вдало-
му розташуванню планет, у вашому житті 
з’являтимуться потрібні вам люди. Пред-
ставники цього знака зодіаку стануть пере-
можцями у справах сердечних також і за ра-
хунок збільшення своєї чарівності, припливу 
життєвих сил.

Риби. Представники цього знака зодіаку 
акумулюють потужну енергію, якої ви-
стачить для вирішення важливих питань 
і старту нових проектів. У вашому житті 
з’являтимуться нові люди, які не змо-
жуть встояти перед вашою щедрістю, 
життєрадісністю і заповзятливістю.

Овен. На вас чекає поліпшення фінансового 
та соціального становища. Дякувати за це 
потрібно планетам, які позитивно впливають 
на вогненний знак зодіаку, обіцяючи йому 
масу можливостей добитися стабільності, 
відкрити або просунути власний бізнес.

Телець. Сміливо займайте позицію лідера, 
для цього ви маєте усі необхідні якості. 
Оточення оцінить вашу рішучість, а 
ви відкриєте для себе нові горизонти і 
отримаєте заслужене визнання.

Близнюки. Більше уваги приділятимуть 
сфері краси, мистецтва. Вони зацікавляться 
модою, музеями, виставками. Оточуючі, 
помітивши, що представники цього знака 
наповнюються художньої естетикою та 
стають від цього привабливішими, потяг-
нуться до них, як до магніту.

Рак. Життєві сили, удача прийдуть до 
представників цього знака, як подарунок 
від транзитного Марса. Чим активніше 
ви поводитимете себе, тим більше буде 
шансів, що ви підкорите нові вершини в 
таких сферах, як наука, юриспруденція, 
медицина.

Ваги. Гороскоп рекомендує збирати 
корисні знання і досвід, які вам зна-
добляться для прийдешніх звершень. 
Більше сил рекомендується приділяти та-
ким сферам, як туризм, отримання знань.


