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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.
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І. ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ МІГРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ
1.1. Зовнішні показники
1.1.1. Соціально-політична ситуація у світі
Минулого тижня (25 вересня – 1 жовтня) увага світу була прикута до
таких подій:
- за 9 місяців 2015 року до Європи прибуло близько 630 тис. мігрантів і
цей потік наразі є невпинним;
- 70 Генеральна асамблея ООН, що стартувала 15 вересня у Нью-Йорку.
Для участі в Генасамблеї ООН прибув представник Куби – Голова країни
Рауль Кастро. Поїздка стала першим візитом кубинського лідера з 2000 року,
коли старший брат Рауля Фідель Кастро, який керував тоді державою, також
приїхав в Нью-Йорк взяти участь у зборах міжнародної організації;
- Росія, Іран і Сирія створили інформаційний штаб у Багдаді для
координації боротьби з бойовиками ІДІЛ;
- сильний землетрус магнітудою 6,3 стався у п'ятницю ввечері (25
вересня) в центральних районах Чилі.
За даними сейсмологів, нинішній землетрус не створює умов для
утворення цунамі. Тим не менш, влада оголосила евакуацію з частини
узбережжя країни, яка була скасована через нетривалий час;
- нижня палата парламенту Польщі в п'ятницю, 25 вересня, схвалила
ратифікацію технічної угоди про розміщення на півночі країни ракетної бази
США, яка є елементом системи ПРО. Згідно з планами, будівництво військової
бази в селищі Редзіково почнеться в 2016 році, а в 2018 році там будуть
розміщені мобільні батареї з ракетами середньої дальності SM-3, а також радар
радіонаведення;
- елементи протиракетної оборони США на базі в румунському Девеселу
запрацюють до кінця поточного року. Цю новину підтвердив Білий дім за
підсумками зустрічі віце-президента США Джо Байдена і президента Румунії
Клауса Йоханніса, що відбулася в понеділок, 28 вересня;
- дострокові парламентські вибори в Каталонії виграв політичний блок
«Разом до так», що виступає за незалежність регіону від Іспанії. Таким чином
прихильники незалежності регіону отримують у місцевому парламенті
більшість.
1.1.2. Наявність військових конфліктів та війн у світі
Станом на 24.09.2015 конфліктні ситуації та війни обліковуються
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 23-х країнах та окремих територіях,
в тому числі:
- в Африці – у 9 країнах:
ДР Конго, Малі, Судан і Сомалі – війна проти терористичних
угруповань;
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Єгипет, Нігерія – війна проти ісламістських бойовиків;
Лівія і Південний Судан – громадянська війна;
ЦАР – сутички між мусульманами і християнами.
- в Азії – у 5 країнах:
Афганістан, Пакистан і Філіппіни – війна проти ісламістських
бойовиків;
Бірма – війна проти повстанських груп;
Таїланд – військовий переворот.
- 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;
Туреччина – війна проти терористичного угруповання;
Сирія – громадянська війна.
Найбільший резонанс впродовж останнього тижня отримали такі події:
Афганістан – на тижні, що минув, бойовики терористичного руху
«Тілабін» захопили місто Кундуз, який є адмінцентром однойменної провінції
на півночі Афганістану. Проте, вже станом на 1 жовтня місцеві збройні сили за
підтримки підрозділів НАТО відбили у бойовиків місто Кундуз і встановили
над ним повний контроль.
Принаймні, 85 прихильників ІДІЛ було вбито в ході військових операцій
в східній провінції Нангархар. Бойовики були вбиті в результаты нанесення
двох окремих авіаударів.
Ємен – Саудівська Аравія 25-26 вересня завдали авіаудари по
антиурядових військах у центрі міста Таїз, в результаті чого жертвами стало
щонайменше 13 людей, з яких 3 дітей, та десятки осіб було поранено. Однак
точні цифри жертв цих авіаударів наразі невідомі, оскільки вихідна інформація
піддається жорсткій цензурі.
Ірак – військово-повітряні сили міжнародної коаліції в Іраку на тижні
завдали ряд повітряних ударів по позиціях ІДІЛ, в результаті яких було
знищено військові бази в районах на південь від міста Кіркука, звідки IДІЛ
часто здійснює напади на місто.
Лівія – у другому за розмірами місті країни Бенгаза впродовж усього
тижня тривали запеклі бої між військовим спецназом і терористами.
Пакистан – у Північному Вазірістані, на кордоні з Афганістаном, в
результаті авіаудару було знищено щонайменше 25 бойовиків Аль-Каїди і
Талібану.
Сирія – військово-повітряні сили Франції вперше нанесли авіаудари по
позиціях бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» в Сирії.
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Також на минулому тижні Росія завдала свого першого удару в Сирії
неподалік від міста Хомс. За різними даними від авіаудару загинуло за різними
даними від 30 до 65 осіб, з яких 12 – дітей.
Туреччина, США, Німеччина, Великобританія, Франція, Катар і
Саудівська Аравія призвали Росію припинити військово-повітряну операцію в
Сирії. Дії Росії призведуть до подальшої ескалації і підстібнуть екстремізм та
радикалізацію в регіоні.
Туреччина – турецька армія у середу, 29 вересня, нанесла чергові удари з
повітря по позиціях бойовиків Робітничої партії Курдистану, у провінції
Хаккарі на південному сході країни.
ЦАР – безлади в столиці республіки Бангі почалися в суботу 26 вересня у
зв’язку з убивством чоловіка-мусульманина, тіло якого було знайдено на вулиці
міста. Жертвами розгніваних мусульман стали жителі району, в якому
більшість проживаючих є християнами. Цей випадок масових безпорядків в
Бангі став найбільшим у 2015 році. За останніми даними, кількість жертв
безпорядків зросла до 42 осіб.
Крім того, в понеділок, 28 вересня, війська миротворчої місії ООН
відкрили вогонь по масовій ході у столиці ЦАР, в результаті чого загинуло по
меншій мірі три людини. А із головної в’язниці ЦАР в понеділок повтікали всі
в’язні – більше 500 осіб.
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, 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, не зафіксовано.
30 вересня на дебатах, під час 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН,
прем’єр-міністр Молдови Валеріу Стрелець заявив про необхідність виведення
російських військ з території Придністров’я і створенні у регіоні міжнародної
цивільної місії.
Російська Федерація
У регіонах, що межують з Україною за повідомленнями МНС Російської
Федерації наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, не
зафіксовано.
Республіка Польща
У регіонах Польщі, які межують з Україною, впродовж останнього тижня
наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, не зафіксовано.
Румунія
Впродовж останнього тижня у регіонах Румунії, які межують з Україною,
наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, не зафіксовано.
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Словацька Республіка
У регіонах Словацької Республіки, які межують з Україною, впродовж
останнього тижня наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних,
не зафіксовано.
Угорщина
У регіонах Угорщини, які межують з Україною, впродовж останнього
тижня наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, не
зафіксовано.
Внаслідок міграційної кризи Угорщина побудувала 4-метровий паркан з
колючого дроту на кордоні із Сербією, який перенаправив потік біженців з
Угорщини на Хорватію, Сербію і Словаччину.
На минулому тижні влада Угорщини заявила про завершення зведення
паркану на кордоні з Хорватією.
1.1.4. Основні шляхи постачання нелегальних мігрантів у Світі
Міграційна криза в ЄС триває. Основними постачальниками мігрантів є
країни, у яких ведуться бойові дії. Це в основному країни Африки та Ближнього
Сході (Афганістан, Сирія, Лівія, Ірак, Туніс, Єритрея, Нігерія, Судан) (мал. 1.).
За даними Frontex з початку 2015 року на кінець вересня на територію
Європи прибуло близько 630 тис. мігрантів і кожен день їх ряди поповнюються
тисячами нових. Єврокомісія заявила, що нинішня міграційна криза у світі є
найбільшою з часів Другої світової війни.
Наразі ООН знизило очікування загальної кількості мігрантів, що
прибудуть до Європи до кінця року, до 700 тис. чол., замість раніше озвученої
цифри у 850 тис. чоловік. Підтвердженням цього є зниження потоку біженців з
Лівії, де розміщуються найбільші поселення мігрантів із Сирії.
У той же час прогнози ООН можуть не виправдатися через військові дії
Росії у Сирії, наслідками яких є велика кількість жертв серед мирного
населення, що може спровокувати нову хвилю міграції із Сирії.
Нові хвилі міграції можуть також спровокувати і дії засновника Facebook
Марка Цукерберга, який планує встановити інтернет у таборах для біженців.
Натомість кількість мігрантів, що прибули в Німеччину у вересні, може
стати рекордною, оскільки лише за останні 4 дні місяця щоденно в країну
прибувало від 8 до 10 тис. мігрантів.
Лише у Баварію з початку місяця прибуло 169 400 мігрантів.
Натомість настрої населення країн Європи і окремих її лідерів дедалі
більше набувають негативних настроїв.
Так, Президент Чехії Мілош Земан заявив, що його країна проти прийому
біженців з країн Африки та Близького сходу і не через ксенофобські погляди, а
через боязнь ісламізації Чехії.
Уряд Німеччини затвердив новий законопроект про біженців, що
посилює правила надання притулку.
Якщо закон буде схвалений парламентом і вступить в силу, то жителі
Косова, Чорногорії, Албанії та Боснії не зможуть прохати про надання
притулку, оскільки Німеччина оголосила ці країни безпечними.
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Мал. 1. Основні причини росту обсягів міграції.

Крім того, Німеччина перевела на арабську перші 20 статей своєї
конституції спеціально для мігрантів, щоб допомогти їм інтегруватися в
німецьке суспільство.
Мета мігрантів, що прибувають до Європи залишається незмінною –
отримання статусу біженця та соціальних пільг у Великобританії, Німеччині,
Франції, Норвегії та інших розвинених країнах ЄС.
Маршрути міграції нелегальних мігрантів з країн Північної Африки та
Близького Сходу до ЄС через вжиті дії владою Угорщини (зазначено вище)
наразі дещо с коригувалися:
1) Іспанія – Франція - Великобританія;
2) Туреччина – Греція – Македонія – Сербія – Угорщина – Австрія –
Німеччина;
3) Туреччина – Греція – Македонія – Сербія – Хорватія – Словенія –
Австрія – Німеччина;
4) Туреччина – Греція – Македонія – Сербія – Угорщина – Словакія –
Чехія;
5) Італія – Франція – Німеччина;
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6) Італія – Франція – Великобританія;
7) «Північний маршрут»: Росія – Норвегія.
Згідно даних Євростату географія розселення мігрантів має наступний
вигляд:
- Німеччина стає притулком в основному для громадян Сирії,
Афганістану і Косово;
- Італія – Нігерія, Гамбія та Пакистан;
- Франція – Косово, ДР Конго та Судан;
- Фінляндія – Сомалі, Ірак та Албанія;
- Англія – Еритрея, Пакистан і Росія.
1.2. Внутрішні показники
1.2.1. Наявність в Україні надзвичайних ситуацій, у тому числі
кліматичних.
Надзвичайних подій, які б призвели до можливого переселення людей
протягом 25 вересня – 1 жовтня на території України не зафіксовано.
1.2.2. Події у районах проведення Антитерористичної операції.
Протягом звітного тижня (25 вересня – 1 жовтня) в цілому зберігався
режим припинення вогню. Незаконні збройні формування здійснюючи
провокативні обстріли сил АТО 28 разів порушили режим припинення вогню.
За вказаний період в зоні АТО загинув 1 та поранено щонайменше 9
українських військових. Часто стрільба ведеться неприцільно, з провокативною
метою, – щоб змусити українських військових вести вогонь у відповідь з метою
звинувачення сил АТО в ескалації конфлікту.
При цьому, слід відзначити, що протягом останньої доби звітного тижня
(01.10.2015) перемир’я дотримувалося зразково по всій лінії зіткнення –
обстрілів позицій сил АТО з боку незаконних збройних формувань не було.
Польотів ворожих безпілотників на сході України також не зафіксовано.
В цілому перемир’я на сході України триває вже близько місяця
противник не застосовує важке озброєння – танки, міномети та артилерію.
Відбуваються лише дрібні провокації противника на передньому краї та
локальні перестрілки.
29 вересня поточного року учасники робочої підгрупи у Мінську
домовились про відведення на Донбасі на 15 км озброєння калібром менше
100 мм, у тому числі 80-ти міліметрових мінометів, танків, та броньованої
техніки, яка має озброєння калібром менше 100 міліметрів. Таке відведення
проводитиметься в два етапи: перший – почнеться через два дні після повного
припинення вогню і завершиться через 15 днів; другий – триватиме 24 дні.
Як повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій
Лисенко, перший етап відводу танків та озброєння калібру менше 100 мм в
Донбасі почнеться з Луганської області, потім ця процедура перенесеться на
інші території, які йдуть уздовж лінії розмежування.

Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 25 вересня – 1 жовтня 2015 року

10

Мал. 2. Мапа АТО.

Водночас, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті за
30 вересня зафіксувала велике скупчення важкого озброєння на територаії так
званої ДНР:
 в районі населеного пункту Комсомольське (73 км на північний схід
від Маріуполя) – 6 танків, 8 БТР, 17 вантажних автомобілів;
 в районі населеного пункту Сонцеве (59 км на північний схід від
Маріуполя) – 14 танків.
Також спостерігачі ОБСЄ зафіксували у зоні проведенння АТО значну
кількість вибухів, які відбулися, переважно, внаслідок військових навчань.
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 24 вересня – 1 жовтня кількість тимчасово розміщених
громадян України, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції, збільшилася на 5,5 тис. осіб (0,6 %),
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що на 586 осіб більше, ніж розміщено протягом минулого звітного тижня. Із
загальної кількості вказаних осіб 99,2 % – переселенці з Донецької та
Луганської областей.
Станом на 01.10.2015 з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції до інших регіонів загалом переселено
959,9 тис. осіб (573 тис. сімей), у тому числі:
–
з Донецької і Луганської областей – 938,9 тис. осіб;
–
з АР Крим і міста Севастополь – 21 тис. осіб.

Мал. 3. – Розподіл внутрішньо переміщених осіб за регіонами переселення.

Як видно з малюнку 3 найбільші потоки внутрішнього переміщення осіб з
районів проведення АТО спрямовані у східні та центральні регіони України
(Луганська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська
області та місто Київ).
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій місцевими
органами виконавчої влади на даний час визначено 717 об’єктів різної форми
власності, в яких можливе розміщення 12 тис. 109 внутрішньо переміщених
осіб.
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Працездатні особи
діти (всіх категорій)
інваліди та люди похилого віку
хворі, що потребують стаціонарного лікування

2 655
3 562

682

5 210

Мал. 4. Можливості розподілу внутрішньо переміщених осіб за категоріями (осіб).

1.2.5. Зміни в законодавстві
На виконання Указу Президента України «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)» від 16.09.2015 №549/2015 та за дорученням Прем’єр-міністра
України Державна авіаційна служба України почала інформувати російські
авіакомпанії, що потрапили до санкційного списку, про те, що їм не буде
видано дозволи на виконання рейсів в українські міста з початку зимової
навігації 2015/2016 р. (25.10.2015).
Санкції запроваджено щодо 25 російських авіакомпаній, зокрема,
«Аерофлоту», «Трансаеро» та «Сибіру», які потрапили під санкції відповідно
до рішення Ради національної безпеки і оборони України, і не зможуть літати
до України з 25 жовтня 2015 року.
У свою чергу, Уряд Російської Федерації розглядає питання введення
відповідних обмежувальних заходів щодо українських авіакомпаній.
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 (25 вересня –
1 жовтня) кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні збільшилася на
5,5 тис. осіб.
Проте кількість внутрішньо переміщених осіб може і надалі
збільшуватися, у разі спрощення процедур перетинання лінії розмежування.
За заявою Голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Сербії Івіца Дачича
наразі майже всі гуманітарні програми на окупованих частинах Луганської та
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Донецької областей припинені, а це може призвести до подальшого погіршення
і так тривожної гуманітарної ситуації на сході України.
Також Івіца Дачич закликав вжити заходів, які дозволили б забезпечити
свободу пересування в регіоні.
Наразі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своїх звітах фіксує довгі
черги цивільного автотранспорту на контрольно-пропускних пунктах. Так,
спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті за 30 вересня зафіксували чергу з 350
цивільних автомобілів на дорозі з контрольованої так званою ДНР Горлівки (43
км на північний схід від Донецька) до контрольованого Артемівська (66 км на
північний схід від Донецька), які чекали, щоб увійти на контрольовану
Україною територію, та чергу з 170 автомобілів – у зворотному напрямку.
На адміністративному кордоні між територією ВЕЗ «Крим» та іншою
територією України продовжується акція Меджліс кримськотатарського народу
з блокування вантажного транспорту, що рухається з материкової України на
півострів через контрольні пункти в’їзду-виїзду через адміністративний кордон
Чонгар, Чаплинка, Каланчак.

Мал. 5. Контрольні пункти в’їзду-виїзду через адміністративний кордон між територією ВЕЗ
"Крим" та іншою територією України

Блокування вантажного автотранспорту в в’їзду-виїзду через
адміністративний кордон між територією ЗЕЗ «Крим» та іншою територією
України перш за все вплинуло на вартість продуктів харчування українського
виробництва на півострові.
28.09.2015 тижня учасники акції також заблокували єдине залізничне
сполучення з півостровом, внаслідок чого кримський завод «Титан» опинився
на грані повної зупинки. За інформацією зі ЗМІ працівників заводу (4,5 тис.
людей) попередили про відправлення їх у відпустки без збереження заробітної
плати.
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Зважаючи на «харчову блокаду» Криму, а також зупинку
підприємств півострова наразі існує ризик збільшення внутрішньої
міграції на рівні «насторожуючий».
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.
Події в сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції, що відбулися
минулого тижня підтверджують зацікавленість мігрантів використовувати
територію України для потрапляння у ЄС.
Так, з 28 вересня Словаччина посилила захист кордону з Україною з
метою запобігти напливу мігрантів через її територію.
Співробітники Служби безпеки України на минулому тижні припинили
протиправну діяльність двох українців та вихідця з однієї з країн близького
сходу, які організували канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу.
На ділянці відділу «Ужгород» Чопського загону дільничний інспектор
прикордонної служби виявив та затримав трьох підозрілих осіб, які прибули на
рейсовому автобусі «Чернівці-Ужгород».
Вони цікавилися інформацією щодо
перетину державного кордону поза
пунктом пропуску у місцевих жителів.
Двоє з них назвалися громадянами
Алжиру. Третій чоловік, громадянин
Сирії, мав посвідку на постійне
проживання в Україні.
Як виявилося, сирієць два тижні
тому вже намагався незаконно перетнути
державний кордон на ділянці відповідальності відділу «Косине» Мукачівського
прикордонного загону. Питання його подальшого перебування в Україні
вирішуватиме суд.
Ще одну групу з чотирьох нелегальних мігрантів затримали
прикордонники на ділянці відділу «Вилок» Мукачівського загону.
Двоє з них повідомили, що є громадянами Судану, інші - громадяни
Алжиру та Кот-д'Івуару.
Загалом, з початку року станом на 01.10.2015 органами ДМС виявлено
3 890 нелегальних мігранта, що на 102 мігранта більше, ніж станом на
25.09.2015.
Наразі головним фактором відсутності великого напливу нелегальних
мігрантів з країн Африки та Азії в Україну є те, що Україна має незручне
географічне розташування по відношенню до основних шляхів їх міграції у ЄС.
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Крім того, нещодавно ООН включив Україну до списку країн, на
допомогу яким не вистачає грошей.
Іншими пояснюючими факторами відсутності напливу в Україну
нелегальних мігрантів з вищезгаданих країн є військові дії на Сході України та
невпинне зниження прожиткового рівня населення України.
Короткостроковий прогноз: враховуючи зниження напруги у
районах проведення АТО та наростання спротиву мігрантам у країнахчленах ЄС, ризик збільшення фактів незаконного проникнення іноземців
на територію України може бути високим.
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
Впродовж січня-серпня 2015 року до України прибуло 906 іноземців, які
звернулися за отриманням захисту, що на 111 осіб більше, ніж у минулому
місяці. Основними країнами постачання шукачів захисту в Україні за цей
період були Афганістан – 357 осіб, Сирія – 89 осіб, Сомалі – 88 осіб, Російська
Федерація – 62 особи.
Наразі у вказаних країнах тривають активні бойові дії, тому така ситуація
у будь-який момент може призвести до збільшення обсягів шукачів захисту в
Україні.
Короткостроковий прогноз: враховуючи загострення бойових дій у
країнах Близького Сходу і Північної Африки, та наростання спротиву
мігрантам у країнах-членах ЄС, рівень збільшення потоків шукачів
захисту в Україні є високим.
2.4. У сфері трудової міграції
Ризик необґрунтованого зростання обсягів трудової міграції в
Україні та негативного впливу трудових мігрантів на ринок праці в
Україні.
За повідомленнями Мінекономрозвитку, у І півріччі 2015 року падіння
ВВП становило 16,3%, обсяги виробництва в сільському господарстві України
знизилися на 9,3%, зростання споживчих цін склало 39,3% в порівнянні з
початком року (липень до грудня). Обсяги експорту товарів знизилися на
35,4%. Падіння реальної заробітної плати склало 23,9%.
Рівень інфляції за січень-серпень 2015 року становив 138,2%.
Крім того, в Україні на осінній період очікується підвищення рівня
адміністративно-регульованих цін та тарифів.
Короткостроковий прогноз: враховуючи викладене та події на Сході
України, наявність значних ризиків необґрунтованого зростання обсягів
трудової міграції в Україні та негативний вплив трудових мігрантів на
ринок праці в Україні наразі не прогнозується.

Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів за 25 вересня – 1 жовтня 2015 року

