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Оперативний звіт підготовлено Контактним інформаційно-аналітичним
центром з моніторингу міграційних процесів Державної міграційної служби
України.
Контактний інформаційно-аналітичний центр з моніторингу міграційних
процесів Державної міграційної служби України створений відповідно до
наказу ДМС від 29 травня 2015 року № 64 в рамках виконання рекомендацій,
що містяться у п’ятій доповіді ЄК щодо прогресу України у виконанні Плану
дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.
Контактний інформаційно-аналітичний центр з моніторингу міграційних
процесів діє на базі Управління документального забезпечення, роботи зі
зверненнями громадян та запитами на інформацію Державної міграційної
служби України.
У звіті представлені оперативні (за тиждень) результати спостережень за
основними подіями в Україні та світі, з метою здійснення прогнозу розвитку
міграційних процесів в Україні.
У звіті використано статистичну інформацію ДМС, Оперативної групи
Міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним
забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення АТО, звіти СММ ОБСЄ, інформаційні
повідомлення Держприкордонслужби, СБУ, Інформаційно-аналітичного
центру, ДСНС, агенцій УНІАН та Deutsche Welle, української служби
Британської телерадіомовної корпорації, МОМ, Єврокомісії, радіо «Свобода»,
інформаційного порталу Warsintheworld та інших.
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І. ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ МІГРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ
1.1. Зовнішні показники
1.1.1. Соціально-політична ситуація у світі
Минулого тижня (11 – 17 березня) світові події, які мали прямий або
опосередкований вплив на міграцію, були такими:
- 11 березня стало відомо про те, що Північноатлантична рада погодила
призначення генерала армії США Кертіса М. Скапарротті на посаду
Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО
у Європі. Церемонія зміни командування буде проведена навесні 2016 року.
Скапарротті зараз обіймає посаду командувача об'єднаними військами
США та командувача Командування Об'єднаних націй (UNC) у Республіці
Корея (Південна Корея) і на посаді головнокомандуючого силами Альянсу в
Європі замінить генерала Філіпа Брідлава;
- 13 березня дипломатична місія Росії в Женеві підтвердила, що офіс
ООН з прав людини в Москві закривається.
Посол Росії Олексій Бородавкін заявив, що Росія не бачить нічого
незвичайного у закритті московського офісу правозахисників.
Управління верховного комісара ООН з прав людини не оприлюднило
негайної реакції на це рішення, прийняте в ході дедалі зростаючого
придушення протестів в Росії;
- також 13 березня стало відомо про те, що у Венесуелі з 20 по 27 березня
оголошено тижневі канікули заради економії електрики, яка орієнтовно складе
40%.
З середини січня в країні діє надзвичайний економічний стан, заради
економії вже скоротили робочий день для державних службовців. Крім того,
влада зобов'язала скоротити робочий час великих торгових центрів;
- 14 березня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з міністром
закордонних справ Сергієм Лавровим і міністром оборони Сергієм Шойгу
наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.
При цьому російські пункти в Тартусі і на базі Хмеймім повинні
продовжити роботу в колишньому режимі. Частина решти військових буде
займатися контролем за дотриманням режиму припинення вогню;
- 14 березня Євросоюз та Перу підписали безвізову угоду про
короткострокове перебування громадян, яка почне діяти 15 березня 2016 року.
Угода дозволить безвізовий в'їзд для перуанських громадян на територію
Євросоюзу для короткострокового перебування до 90 днів, а також для
громадян ЄС, які подорожують до Перу.
Безвізовий режим для громадян Перу не буде поширюватися на
територію Великої Британії та Ірландії;
- 15 березня Венеціанська комісія, яка розглядає поправки, внесені до
Конституції Франції, надала висновок, що позбавлення громадянства осіб,
причетних до терористичної діяльності, не суперечить міжнародним
стандартам.
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Згідно з висновком, введення системи позбавлення громадянства чи прав,
що надаються громадянством, саме по собі не порушує міжнародних
стандартів.
Тим не менш, комісія рекомендує, що в Конституції повинно бути
зазначено, що позбавлення - це «додаткове покарання», яке, відповідно, має
застосовуватися у кримінальних справах на індивідуальній основі в результаті
справедливого судового розгляду;
- в четвер, 17 березня, сирійські курди оголосили про створення
федеративного регіону на півночі Сирії.
Передбачається, що «федерація» об'єднає розрізнені національні громади,
а також їх ополчення для протистояння ісламістів ІДІЛ, Джебхат ан-Нусри та
інших заборонених організацій.
Глава представництва сирійського Курдистану в Москві Роді Осман
заявив, що рішення про федералізацію стало свого роду відповіддю на те, що
курди не були запрошені до участі в міжсирійських переговорах, які пройшли в
Женеві.
Це рішення уже не визнали офіційний Дамаск, влада Туреччини та США.
1.1.2. Наявність військових конфліктів та війн у світі
Станом на 17.03.2016 конфліктні ситуації та війни спостерігаються
орієнтовно у 66 країнах світу та окремих регіонах, у тому числі: у Африці – 28,
в Азії – 16, в Європі – 9, у Південній Америці – 4, у Північній Америці – 1 та на
Ближньому Сході – 8.
Гарячі ситуації спостерігаються у 26 країнах та окремих територіях, в
тому числі:
- в Африці – у 13 країнах:
ДР Конго, Малі, Судан, Сомалі і Туніс – війна проти терористичних
угруповань;
Єгипет, Камерун і Нігерія – війна проти ісламістських бойовиків;
Бурунді, Лівія, Південний Судан і Мозамбік – громадянська війна;
ЦАР – сутички між мусульманами і християнами;
- в Азії – у 4 країнах:
Афганістан, Пакистан і Філіппіни – війна проти ісламістських
бойовиків;
Бірма – війна проти повстанських груп;
- в Європі – у 2 країнах:
Росія – бойові дії проти ісламістських бойовиків у Чечні та
Дагестані;
Україна – війна проти терористичних угруповань;
- у Південній Америці – у 1 країні:
Колумбія – війна проти терористичних угруповань;
- у Північній Америці – у 1 країні:
Мексика – війна проти наркокартелів;
- на Ближньому Сході – у 5 країнах:
Ірак, Ізраїль, Ємен – війна проти ісламістських бойовиків;
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Туреччина – війна проти терористичного угруповання;
Сирія – громадянська війна.
Найбільший резонанс впродовж останнього тижня отримали такі події:
Ірак - принаймні 47 іракських солдатів були вбиті 15 березня після серії
нападів з боку ІДІЛ поблизу стратегічно важливого міста Ер-Рамаді (192,6 тис.
жителів).
Кот-д’Івуар – невідомі 13 березня вдень напали на готелі в курортному
місті Гран-Басам (населення – 83,5 тис. осіб) у Кот-д'Івуарі, загинуло 15 осіб.
Чотири людини захопили заручників в Etoile du Sud. Є повідомлення про
напад на ще один готель. Жертвами нападу стали чотири європейця.
КНДР – КНДР на тижні проводила військові навчання, використовуючи
макет столиці Південної Кореї Сеула.
Тренування були сфокусовані на знищення ключових публічних установ
у Сеулі і є частиною того, що КНДР називає «операцією з визволення Сеула».
Військові навчання називаються «явними тренуваннями ядерної війни»,
які загрожують суверенітету Північної Кореї. КНДР погрожує загальним
наступом у відповідь «навіть на найменші військові дії».
Сирія – у спільній доповіді 30 гуманітарних організацій (серед яких
Oxfam, Care і Save the Children), приуроченій 5-й річниці початку конфлікту у
Сирії, зазначено , що гуманітарне становище в Сирії за минулий рік різко
погіршилося, 2015 рік став найгіршим роком в історії сирійського конфлікту.
Гуманітарні організації звинуватили ключові сили, що впливають на
ситуацію в Сирії, - Росію, США, Францію і Велику Британію у посиленні
гуманітарного лиха за допомогою військових дій, що проводяться ними на
території країни, а також у недостатньо ефективному політичному тиску на
сторони сирійського конфлікту. Рівень насильства значно зріс після військового
втручання Росії.
За 2015 рік на території Сирії загинули не менше 50 тис. осіб. Майже
мільйон сирійців змушені були тікати, 1,5 млн безпосередньо залежать від
поставок гуманітарної допомоги. Зруйновано 200 тис. будинків, що на 20%
більше, ніж у 2014 році. Були атаковані 112 лікарень та інших медичних
пунктів, що перевищує показник 2014 року на 44%.
Крім того, за 2015 рік можливість відвідувати школу втратили ще 400 тис.
сирійських дітей. Таким чином, загальна кількість дітей, позбавлених
можливості отримати початкову і середню освіту, сягла 2 млн.
Туреччина - в центрі Анкари 13 березня на автобусній зупинці поряд зі
сквером Гювен-парк в момент великого скупчення людей стався сильний
вибух. Повністю згорів один муніципальний автобус та кілька автомобілів.
В результаті теракту загинуло 37 осіб та поранено ще 71 особу.
Відповідальність за теракт взяло на себе курдське угрупування «Яструби
свободи Курдистану», яке вважається філією Робочої партії Курдистану.
Це ж угрупування здійснило теракт в Анкарі 17 лютого, жертвами якого
стали 28 осіб, понад 80 постраждали.
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Туреччина-Ірак - 14 березня, на наступний день після теракту в Анкарі,
турецькі бомбардувальники завдали ударів по позиціях Робочої партії
Курдистану (РПК) на півночі Іраку.
У бомбардуваннях брали участь 11 турецьких літаків, які завдали ударів
по 18 цілям, в тому числі складах боєприпасів і місцях укриття бойовиків.
Ударів, зокрема, завдавали дев'ять літаків F-16 і два F-4.
Про результати авіаудару не повідомлялось.
1.1.3. Наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних,
в країнах, що мають спільні з Україною кордони
Республіка Білорусь
За повідомленнями Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки
Білорусь, надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, які б могли
призвести до переміщення населення, впродовж минулого тижня у районах, що
межують з кордонами України, не зафіксовано.
Республіка Молдова
Впродовж останнього тижня за даними Служби цивільного захисту і
надзвичайних ситуацій Молдови наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі
кліматичних, які б могли призвести до переміщення населення, не зафіксовано.
Російська Федерація
У регіонах, що межують з Україною за повідомленнями МНС Російської
Федерації наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, які б
могли призвести до переміщення населення, не зафіксовано.
Республіка Польща
У регіонах Польщі, які межують з Україною, впродовж останнього тижня
наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, які б могли
призвести до переміщення населення, не зафіксовано.
Разом з тим, опозиційні до націонал-консервативного уряду Польщі сили
12 березня провели у Варшаві акцію протесту поблизу будівлі Конституційного
суду країни з вимогою скасувати суперечливу реформу, що послаблює
контроль суду над урядом.
Незважаючи на виступи опозиції, уряд не має наміру враховувати
рішення Конституційного суду країни, який визнав закон про реформу цього
органу таким, що суперечить Основному Закону країни. Це рішення уряд
відмовляється опубліковувати в урядовій газеті, тож воно не може набути
чинності.
Критики побоюються, що через закон Конституційний суд країни
втратить ледь не більшість своїх повноважень із нагляду за урядом та
парламентом. З різкою критикою цього закону виступила також і Венеціанська
комісія.
Румунія
У регіонах Румунії, які межують з Україною, впродовж останнього тижня
наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, які б могли
призвести до переміщення населення, не зафіксовано.
Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 11 – 17 березня 2016 року
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Словацька Республіка
У регіонах Словацької Республіки, які межують з Україною, впродовж
останнього тижня наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних,
які б могли призвести до переміщення населення, не зафіксовано.
Угорщина
У регіонах Угорщини, які межують з Україною, впродовж останнього
тижня наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, які б могли
призвести до переміщення населення, не зафіксовано.
1.1.4. Основні шляхи постачання нелегальних мігрантів у Світі
За даними МОМ, оприлюдненими станом на 17 березня, з початку року
до Європи Середземним морем прибули 156 047 мігрантів, що на 14 906 осіб
більше, ніж станом на 08.03.2016.
Із загальної кількості прибулих до Європи нелегальних мігрантів 144 139
прибуло через територію Греції та ще 11 908 через Італію при цьому 462
людини загинули чи пропали безвісти, намагаючись досягти європейських
країн.
Мета мігрантів, що прибувають до Європи залишається незмінною –
отримання статусу біженця та соціальних пільг у Великобританії, Німеччині,
Швеції, Франції, Норвегії та інших розвинених країнах ЄС.
Основними маршрутами проникнення нелегальних мігрантів з країн
Північної Африки та Близького Сходу до ЄС через є такими:
1) «Східний маршрут»: Україна та/або Румунія – Словакія та/або
Угорщина – Австрія – Німеччина;
2) «Східний Середземноморський маршрут»: через Середземне море
та/або через Турцію до Греції – Македонія – Сербія – Словакія та/або Угорщина
– Австрія – Німеччина;
3) «Західний Балканський маршрут»: Греція – Албанія – Чорногорія
та/або Сербія – Хорватія – Словенія та/або Угорщина – Австрія – Німеччина;
4) «Центральний Середземноморський маршрут»: через Середземне та
Іонічне моря до Італії – Франція – Великобританія;
5) «Маршрут Апулія та Калабрія»: через Середземне море та/або через
Турцію до Греції- через Середземне море до Італії – Франція – Великобританія;
6) «Західний Середземноморський маршрут»: через Середземне море
до Іспанії – Франція – Великобританія;
7) «Західний Африканський маршрут»: по Атлантичному океану до
Канарських іспанських островів;
8) «Північний маршрут»: Росія – Норвегія.
Після закриття так званого «Балканського маршруту», який
включає в себе маршрути 4 і 5 у вищевказаному переліку, країни ЄС
намагаються упередити потік нелегальних мігрантів через інші
альтернативні шляхи, які на даний момент ще не набули популярності.
Так, Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що альтернативні
«балканському маршруту» шляхи, якими біженці могли б потрапити до
Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 11 – 17 березня 2016 року
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Центральної та Північної Європи, мають бути так само закриті. Зокрема це
стосується і шляху через Італію.
На італійсько-середземноморському маршруті має бути зроблено все те,
що перед цим було зроблено на західнобалканському. Кордони мусять
лишатися закритими.
В своє чергу албанські поліцейські посилили свою присутність на
кордоні з Грецією на тлі побоювань, що сирійські біженці можуть
використовувати країну в якості нового транзитного пункту після того як
маршрут через Македонію і Сербію був заблокований.
Так, кордон з Грецією перебуває під спостереженням в режимі нон-стоп,
в той час як поліція проводить регулярні перевірки вулиць і районів, що
розташовані поблизу Греції.
Тірана стверджує, що готова взяти частку відповідальності за вирішення
міграційної кризи в рамках спільного європейського плану, додаючи, що її
можливості в наданні притулку біженцям і транзиті їх до північних країн
Європи обмежені.
У той же час, ситуація на Грецько-Македонському кордоні залишається
нестабільною. Так, 14 березня близько тисячі шукачів притулку покинули свої
переповнені табори в Греції і перетнули річку поблизу кордону з Македонією.
Десятки з них знайшли шлях через прикордонний паркан, але пізніше їх
зупинили македонські солдати. Декого з затриманих мігрантів посадили у
військові вантажівки, але незрозуміло, куди саме їх забрали.
Наразі близько 14 тисяч мігрантів перебувають у таборі у грецькому селі
Ідомені.
Минулого тижня Македонія заявила, що не пропускатиме мігрантів,
таким чином, перекривши їм так званий «балканський шлях».
Влада країн ЄС продовжує боротися не лише з нелегальною
міграцією, а й з проявами сприяння їй.
У місті Нюкебінг на півдні Данії оштрафували колишню уповноважену з
прав дітей Лісбет Зорніг Андерсен та її чоловіка, журналіста Мікаеля Рауно
Ліндхольма на 22 тис. данських крон (6 тис. євро) за допомогу сирійським
мігрантам.
Активісти допомогли шістьом сирійським мігрантам дістатися з
данського поромного терміналу до мосту в Швецію, де вони сподівалися
отримати притулок.
Суд визнав, що двоє громадян Данії порушили міграційне законодавство,
яке забороняє допомагати іноземцям незаконно пересуватися територією
країни.
Експерти вважають, що даний випадок з відомими людьми було
влаштовано для показного прикладу суспільству.
Значний спротив європейських проникненню нелегальних мігрантів
до ЄС з метою отримання статусу шукача захисту, потрохи приносить свої
плоди.
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Так, кількість біженців, які прибувають до Німеччини, почала
знижуватися. Зокрема, минулої середи, 9 березня, до країни прибули
89 біженців, у четвер, 10 березня, - 92 особи.
У січні кількість прибулих складала 64,7 тисячі осіб, у лютому 37,6 тисячі осіб, а за перші десять днів березня прибуло 2 900 біженців.
Водночас, в уряді ФРН виходять з того, що цього року рівень
злочинності, пов'язаної з контрабандою людей, збільшиться - адже минулого
року були затримані 4339 нелегальних перевізників, що майже вдвічі більше,
ніж 2014 року.
У зв'язку з несприятливими погодними умовами нині нелегальні
перевезення морем пропонують за значно зниженими цінами. Контрабандисти
вимагали від кожного біженця трьох-п'ятизначні суми євро, залежно від країни
походження, маршруту до Європи та використовуваного транспортного засобу.
Вказується, що перетин Егейського моря коштує від чотирьох до шести
тисяч євро. Транспортування від Мілана до Франкфурта-на-Майні коштує 600800 євро, а від Мілана до Копенгагена - від 1400 до 2000 євро.
Наявність кліматичних катаклізмів зумовлює непередбачені
міграційні процеси й на інших континентах.
Майже 25 тисяч осіб були змушені залишити свої будинки у
бразильському штаті Сан-Паулу через повені. Кількість жертв досягла 18 осіб,
ще дев'ять місцевих жителів вважаються зниклими без вісті.
Найбільш постраждалим районом став «великий Сан-Паулу» найбільший мегаполіс країни (населення – 19 млн осіб) і п’ятий у світі.
Сильні зливи почалися в Сан-Паулу в четвер, 10 березня, і тривали до
ранку. Стихія вплинула на роботу міжнародного аеропорту Сан-Паулу
«Гуарульос». У п'ятницю, 11 березня, через часткове затоплення там були
скасовані всі рейси. Рух приміських електричок також було призупинено.
1.2. Внутрішні показники
1.2.1. Наявність в Україні надзвичайних ситуацій, у тому числі
кліматичних.
Згідно з офіційною інформацією, розміщеною на офіційному
інформаційному порталі Державної служби з надзвичайних ситуацій України
надзвичайних, подій, які б призвели до можливого переселення людей
протягом 11 – 17 березня на території України не зафіксовано.
1.2.2. Події у районах проведення Антитерористичної операції.
Протягом звітного тижня (11 – 17 березня) обстановка в зоні АТО
залишалася незмінною: тривали бойові дії низької інтенсивності з епізодичним
застосуванням важкого озброєння з боку незаконних збройних формувань
окремих районів Донецької та Луганської областей (далі – НЗФ). Так, НЗФ,
використовуючи БМП, великокаліберні кулемети, гранатомети, стрілецьку
зброю, а також заборонене Мінськими угодами озброєння (82-мм і 120-мм
міномети, САУ, танки) 366 рази порушили умови режиму припинення вогню,
Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 11 – 17 березня 2016 року
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внаслідок чого 5 українських військовослужбовців загинули та 22 – отримали
поранення.

Мал. 1 – Мапа АТО станом на 00 годин 18.03.2016

1.2.3. Кількість внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої
території України.
Згідно з оперативною інформацією Міжвідомчого координаційного
штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються
з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої
території, у період 11 – 17 березня кількість тимчасово розміщених громадян
України, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції, збільшилася на 7,4 тис. осіб (0,7 %). Із
загальної кількості вказаних осіб 99,8 % – переселенці з Донецької та
Луганської областей.
Станом на 17.03.2016 з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції до інших регіонів загалом переселено
1 025,9 тис. осіб (634,9 тис. сімей), у тому числі:
–
з Донецької і Луганської областей – 1 003,9 тис. осіб;
–
з АР Крим і міста Севастополь – 22 тис. осіб.
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Мал. 2 – Кількість переселених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції до інших регіонів за наростаючим підсумком.

Найбільші потоки внутрішнього переміщення осіб з районів проведення
АТО спрямовані у східні та центральні регіони України (Луганська, Харківська,
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та м. Київ).

Мал. 3 – Розподіл внутрішньо переміщених осіб за регіонами переселення.
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За інформацією ДСНС України місцевими органами виконавчої влади на
даний час визначено 612 об’єктів різної форми власності, в яких можливе
розміщення 10,6 тис. внутрішньо переміщених осіб.
працездатні особи
діти (всіх категорій)
інваліди та люди похилого віку
хворі, що потребують стаціонарного лікування

2 007

2 927

672

4 992

Мал. 4 – Можливості розміщення внутрішньо переміщених осіб за категоріями (осіб).

1.2.4. Зміни в законодавстві
Впродовж останнього тижня зміни у законодавстві, що стосуються сфер
міграції, та які можуть вплинути на сфери міграції, не відбувалися.
ІІ. ВПЛИВ ЗНАЧЕНЬ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ
МІГРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА МІГРАЦІЙНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
2.1. У сфері внутрішньої міграції
Ризик посилення обсягів внутрішньої міграції населення з тимчасово
окупованої території України та районів проведення АТО.
Як уже зазначалося вище, впродовж останнього тижня (11 – 17 березня)
кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні збільшилася на 7,4 тис. осіб.
Наведене пояснюється тим, що, незважаючи на роботу ремонтних бригад
з відновлення інфраструктури в окремих районах Донецької та Луганської
областей, а також гуманітарну допомогу благодійних організацій, соціальногуманітарна обстановка в зоні проведення АТО залишається дуже складною.
За інформацією Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ),
протягом звітного тижня збільшився пасажиро-транспортний потік на
контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення
антитерористичної операції на сході України (далі – КПВВ).
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Мал. 5 – Пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії
розмежування в зоні проведення АТО.

Разом зі збільшенням пасажиро-транспортного потоку на КПВВ АТО,
протягом тижня збільшилися також черги на пунктах в’їзду-виїзду.
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Мал. 6 – Кількість транспортних засобів, які очікували у контрольних пунктах в'їзду-виїзду
на оформлення для перетину лінії розмежування.

Зважаючи на складний соціально-економічний стан на Кримському
півострові та у окремих районах Донецької та Луганської областей
протягом звітного тижня зберігся насторожуючий рівень ризику
збільшення обсягів внутрішньої міграції.
2.2. У сфері нелегальної (незаконної) міграції
Ризик збільшення фактів незаконного проникнення іноземців та ОБГ
на територію України.
Із запровадженням країнами ЄС жорстких заходів реагування на факти
незаконної міграції, південні та західні регіони України, аналогічно до
Угорщини, Македонії, Сербії, Італії, Хорватії та Греції можуть стати
транзитними пунктами для нелегалів на шляху до розвинених країн ЄС.
Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 11 – 17 березня 2016 року
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Державною
прикордонною
службою
України
та
іншими
правоохоронними органами продовжують фіксуватися випадки незаконних
спроб перетину кордону невеликими групами мігрантів, які намагаються
потрапити до держав – членів ЄС.
Так, 13 березня прикордонники Мостиського загону, що у Львівській
області, запобігли черговій спробі організованого порушення державного
кордону групою осіб. Разом із виявленими мігрантами, 4-а громадянами
В’єтнаму, правоохоронці затримали ще й організатора переправлення,
громадянина Грузії, та перевізників нелегалів, 2-х жителів Київської області .
16 березня в Одеській області співробітники Держприкордонслужби
спільно із співробітниками прокуратури і нацполіції в Одеській області
викрили підпільний цех, на якому потенційні незаконні мігранти шили одяг.
У даному цеху на момент викриття 14 громадян В’єтнаму відробляли
своєрідну «панщину» перед тим, як організатори каналу незаконної міграції
переправлять їх до країн ЄС.
Географія виявлення нелегальних мігрантів органами ДМС станом на 17.03.2016
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Мал. 8. – Географія виявлених органами ДМС нелегальних мігрантів станом на 17.03.2016

Станом на 17.03.2016 органами ДМС виявлено 803 нелегальних
мігрантів, у тому числі 56 – впродовж минулого тижня. Детальна інформація
Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 11 – 17 березня 2016 року
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щодо географії виявлення нелегальних мігрантів органами ДМС наведена у
малюнку 8.
Також органами ДМС впродовж минулого тижня виявлено 299 іноземців
та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні.
Наразі головним фактором відсутності масового напливу нелегальних
мігрантів з країн Африки та Азії в Україну є настання несприятливих
кліматичних умов, незручне географічне розташування по відношенню до
основних шляхів міграції у ЄС, наявність військового конфлікту на Сході
України та невпинне зниження прожиткового рівня населення України.
Короткостроковий прогноз: враховуючи зниження напруги у
районах проведення АТО, погіршення кліматичних умов та наростання
спротиву мігрантам у країнах-членах ЄС, ризик збільшення фактів
незаконного проникнення іноземців на територію України є
насторожуючим.
2.3. У сфері надання притулку
Ризик зростання звернень громадян, у країнах походження яких
відбуваються дії, що перешкоджають нормальному проживанню людей, із
заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту.
За січень-лютий 2016 року за отриманням захисту в Україні звернулися
87 осіб. Найбільша кількість шукачів притулку в Україні у 2015 році були
вихідцями з Афганістану – 30, Сирії – 9, Шрі-Ланка – 7 та Узбекистан – 6.
У поточному році, станом на 17.03.2016, органами ДМС прийнято 143
рішення відносно осіб, які звернулися за притулком в Україні, з яких 6 рішень –
про надання статусу особи, яка потребує додаткового захисту, 87 рішень – про
відмову у наданні захисту та 50 рішень про втрату/позбавлення/скасування
статусу шукача захисту наданням статусу осіб.
Для порівняння – впродовж усього 2015 року ДМС прийнято 920 рішень
стосовно шукачів притулку, з яких про визнання біженцем – 49 рішень, про
визнання особою, яка потребує додаткового захисту – 118 рішень, про відмову
у наданні захисту – 599 рішень та про втрату/позбавлення/скасування статусу
особи, якій надано притулок – 154 рішення.
З огляду на те, що у країнах походження шукачів притулку в Україні
тривають активні бойові дії, і те, що держави-члени ЄС закривають власні
кордони для нелегальних мігрантів з країн Північної Африки та Близького
Сходу, в Україну у будь-який момент може хлинути потік мігрантів, утому
числі тих, що прямують до держав-членів ЄС.
Короткостроковий прогноз: враховуючи наявність триваючих
військових конфліктів у країнах Близького Сходу і Північної Африки,
зростання проблем з продовольством у країнах міграційного ризику та
наростання спротиву мігрантам у державах-членах ЄС, рівень збільшення
потоків шукачів захисту в Україні наразі знаходиться в допустимих межах.

Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 11 – 17 березня 2016 року
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2.4. У сфері трудової міграції
Ризик необґрунтованого зростання обсягів трудової міграції в
Україні та негативного впливу трудових мігрантів на ринок праці в
Україні.
На тижні, що минув оприлюднено декілька прогнозів щодо економічного
розвитку України на 2016 рік.
Зокрема, найбільш оптимістичний сценарій для України представив
лондонський інститут Capital Economics – 5% зростання за підсумками 2016
року. Позитивним бачать розвиток економіки нашої країни фахівці ICU (2,6%
зростання за підсумками року), Кабінету міністрів і ключового кредитора –
Міжнародного валютного фонду (обидва джерела прогнозують зростання 2%),
Нацбанку, інвесткомпаній Dragon Capital і BBG Consensus (їх прогноз – 1 -1,2%
зростання за підсумками 2016 року).
Середній прогноз видав Bloomberg – 1,2%.
Найменш оптимістичні в своїх прогнозах інвестбанк ING, Київський
інститут еволюційної економіки і Київський інститут соціальних та
економічних досліджень. Ці джерела прогнозують падіння економіки України
від «мінус» 1% до «мінус» 2,3%.
Рівень інфляції за підсумками січня-лютого 2016 року становив 100,5 %, у
тому числі в лютому – 99,6%.
Короткостроковий прогноз: враховуючи викладене та події на Сході
України та відсутність передумов для необґрунтованого зростання обсягів
трудової міграції в Україні ризик негативного впливу трудових мігрантів
на ринок праці в Україні наразі є допустимим.
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