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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 (2 – 8 жовтня) увага світу була прикута до таких подій:
- в суботу 3 жовтня у Південній Європі стартували найбільші за
десятиліття навчання НАТО під назвою «З'єднання тризуба», в яких візьмуть
участь 36 тисяч солдатів із більш ніж 30 країн, а також 200 літаків та
50 військових кораблів. Маневри проводитимуть в Іспанії, Італії та Португалії,
в Середземному морі і Атлантичному океані. Вони триватимуть до 6 листопада;
- у ході загальнополітичної дискусії 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН
Пхеньян, вустами глави МЗС КНДР Лі Су Йона, запропонував США підписати
мирний договір;
- у спільній заяві США, Британія, Туреччина та інші країни коаліції проти
«Ісламської держави» закликали Росію припинити авіаудари в Сирії, оскільки
вони частіше потрапляють по опозиції і населенню Сирії ніж по «ІДІЛ».
Так, Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що лише два
удари з 57, здійснених російською авіацією в Сирії, були нанесені по цілям,
пов'язаним з екстремістським угрупованням «ІДІЛ».
- законопроект, що передбачає можливість почати поставки Вашингтоном
зброї Україні, прийняв сенат Конгресу США. Документ не зобов'язує, але
наділяє керівника Пентагону Ештона Картера при координації дій з
держсекретарем США Джоном Керрі правом використовувати 300 млн дол.
США на надання Києву «належного сприяння у сфері безпеки та розвідки», а
саме: передача Україні «розвідувальної інформації в режимі реального часу»
або близькому до нього і поставки протитанкової зброї, мінометів, систем, які
обслуговуються в бою розрахунком/екіпажем, а також боєприпасів до них,
гранатометів, стрілецької зброї тощо. Також, із зазначеної суми дозволено
витрачати кошти на навчання «збройних сил та інших сил безпеки уряду
України»;
- Польща і США підписали угоду, яка визначає розміщення складів
американської важкої військової техніки на території Польщі. Польська сторона
надала до використання територію та об'єкти, що належать авіаційній базі в
Ласці, Центру навчання сухопутних військ у Дравсько-Поморському,
військових комплексів у Сквежине, Цеханове і Хощно.
Представники США повідомляли про плани розмістити важку військову
техніку на території Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Болгарії і,
можливо, Угорщини.
1.1.2. Наявність військових конфліктів та війн у світі
Станом на 24.09.2015 конфліктні ситуації та війни обліковуються
орієнтовно у 67 країнах світу та окремих регіонах, у тому числі: у Африці – 29,
в Азії – 16, в Європі – 9, у Південній Америці – 4, у Північній Америці – 1 та на
Ближньому Сході – 8.
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Гарячі ситуації спостерігаються у 24-х країнах та окремих територіях,
в тому числі:
- в Африці – у 10 країнах:
ДР Конго, Малі, Судан і Сомалі – війна проти терористичних
угруповань;
Єгипет, Нігерія і ЧАД – 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:
Ірак – у вівторок, 6 жовтня, опівночі іракська армія почала військову
операцію по звільненню столиці провінції Анбар – міста Рамаді від бойовиків
терористичної угруповання «ІДІЛ».
Армія вперше за кілька місяців взяла під контроль частину даного
населеного пункту, яке було захоплено бойовиками у травні цього року.
Лівія – у відповідь на військову операцію у м. Бенгаза бойовики «ІДІЛ»
здійснили спробу нападу на найбільший нафтовий порт Лівії, місто Сидру, який
було успішно відбито урядовими військами.
Нігерія – щонайменше 15 людей загинули у результаті двох вибухів на
околиці столиці Нігерії Абуджі, постраждали більш як 40. Обидва напади були
скоєні смертниками та організовані ісламістським угрупованням «Боко Харам».
З моменту приходу до влади нового президента Мохаммаду Бухарі у
травні цього року, у результаті нападів «Боко Харам» в Нігерії загинуло понад
тисяча осіб.
Сирія – бойовики «ІДІЛ» знищили в сирійському місті Пальміра
основний монумент 2-тисячилітнього пам'ятника - Тріумфальну арку.
Монументу часів римського правління було близько двох тисяч років.
Раніше бойовики угруповання «Ісламська держава» зруйнували древній
монастир в Сирії за допомогою бульдозерів.
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У вівторок, 6 жовтня, президент США Барак Обама схвалив надання
додаткової допомоги бійцям помірної сирійської опозиції (курдам і арабам) як
складовій частині стратегії боротьби з терористичною організацією «ІДІЛ».
У середу 7 жовтня сирійські військові за підтримки російської авіації
вперше перейшли в наступ у провінціях Хама та Ідліб після початку операції
повітряних сил Росії.
Чад – бойовики ісламістського угруповання «Боко Харам» у вівторок, 6
жовтня, поблизу озера Чад напали на збройні сили Чаду, в результаті чого
загинули 11 солдат і були поранені 13.
У результаті контрудару військових 17 бойовиків «Боко Харам» було
знищено і армія продовжила операцію з пошуку залишків терористів.
Чад приєднався до регіонального військового союзу, разом із Нігером,
Нігерією і Камеруном, для боротьби з «Боко Харам», яка прославилася
масовими викраденнями, убивствами сільських жителів і організаціями вибухів
терористів-смертників, у якості яких використовують жінок та підлітків.
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.
3-4 жовтня у Мінську на площі Свободи відбувся мітинг «За Білорусь без
іноземних військових баз».
Приводом для цього стали переговори республіки і РФ про можливе
створення авіабази під Бобруйськом.
Республіка Молдова
Впродовж останнього тижня за даними Служби цивільного захисту і
надзвичайних ситуацій Молдови наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі
кліматичних, не зафіксовано.
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.
Словацька Республіка
У регіонах Словацької Республіки, які межують з Україною, впродовж
останнього тижня наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних,
не зафіксовано.
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Угорщина
У регіонах Угорщини, які межують з Україною, впродовж останнього
тижня наявність надзвичайних ситуацій, у тому числі кліматичних, не
зафіксовано.
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
Сходу (Афганістан, Сирія, Лівія, Ірак, Туніс, Єритрея, Нігерія, Судан) (мал. 1.).
За даними Frontex за 9 місяців 2015 року 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.
З метою протидії небаченим досі обсягам мігрантів Євросоюз розробив
план про депортацію декількох сотень тисяч мігрантів, яким відмовили в
отриманні статусу біженця. Наразі така кількість мігрантів оцінюється в
400 тисяч осіб.
При цьому ЄС погрожує відмовити у допомозі, а також розірвати торгові
і візові угоди з такими країнами, як Еритрея і Нігер, якщо вони відмовляться
приймати назад своїх економічних мігрантів.
У четвер, 8 жовтня, перша група з 16 мігрантів з Еритреї доставлена з
Італії в нове житло у Швеції – це перші біженці, переміщені в рамках нового
міграційного плану Євросоюзу. Перед цим всі еритрейці пройшли перевірку
особи і реєстрацію, у них були взяті відбитки пальців.
В рамках цього плану Євросоюзу 120 тис. мігрантів будуть
перерозподілені з Італії і Греції в інші європейські країни.
Проте наразі Словаччина вирішила судитися з ЄС через план з розподілу
мігрантів. У свою чергу Чехія та Польща відмовились від таких кроків.
8 жовтня ц.р. в Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів ЄС з питань
внутрішніх справ, результатом якого стало схвалено рішення щодо виділення
додаткового фінансування з бюджету ЄС у відповідь на міграційну кризу,
прийнято ряд висновків щодо проведення політики повернення, обговорено
питання візової політики та управління зовнішніми кордонами ЄС.
Також на цьому засіданні було схвалено низку заходів щодо вирішення
проблеми з мігрантами, у тому числі:
- міністри домовилися посилити прикордонні сили Frontex, щоб
пришвидшити депортацію людей, яким було відмовлено у наданні притулку;
- держави ЄС зобов’язано затримувати мігрантів, які можуть зникнути,
перш ніж будуть депортовані.
Також на минулому тижні Єврокомісія розробила план дій з Туреччиною
з метою зупинити наплив біженців до Європи.
Згідно з планом, Туреччина повинна буде краще захищати свої кордони з
Грецією, яку перетинають тисячі мігрантів.
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План також передбачає спільне патрулювання турецькою та грецькою
береговою охороною східної частини Егейського моря та відправку назад усіх
біженців.
У Туреччині при частковому фінансуванні ЄС буде створено шість нових
таборів для біженців, які зможуть вмістити до двох мільйонів чоловік.
У свою чергу, країни ЄС зобов'язуються взяти на себе частину біженців і
до півмільйона осіб можуть бути переселені до Європи без необхідності для
біженців вирушати в небезпечну подорож через Середземне море.

Мал. 1. Нелегальні маршрути міграційних потоків у Європу

Мета мігрантів, що прибувають до Європи залишається незмінною –
отримання статусу біженця та соціальних пільг у Великобританії, Німеччині,
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) Іспанія – Франція - Великобританія;
2) Туреччина – Греція – Македонія – Сербія – Угорщина – Австрія –
Німеччина;
3) Туреччина – Греція – Македонія – Сербія – Хорватія – Словенія –
Австрія – Німеччина;
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4) Туреччина – Греція – Македонія – Сербія – Угорщина – Словакія –
Чехія;
5) Італія – Франція – Німеччина;
6) Італія – Франція – Великобританія;
7) Росія – Норвегія («Північний маршрут»).
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 2 – 8 жовтня на території України не зафіксовано.
1.2.2. Події у районах проведення Антитерористичної операції.
Протягом звітного тижня (2 – 8 жовтня) в цілому зберігався режим
припинення вогню. Незаконні збройні формування здійснили лише 2
провокаційні обстріли сил АТО. За вказаний період в зоні АТО поранено 6
українських військових, жоден військовий не загинув.
Протягом звітного тижня перемир’я дотримувалося зразково по всій лінії
зіткнень.
В цілому перемир’я на сході України триває вже другий місяць.
Противник не застосовує важке озброєння – танки, міномети та артилерію.
У той же час НЗФ продовжують вести повітряну розвідку місць
дислокації українських військових.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ постійно спостерігає за
реалізацією «Комплексу заходів з виконання Мінських угод».
Так, за короткий термін сили АТО вже 7 жовтня звітували про повне
відведення танків на погоджену 29 вересня у Мінську відстань в Луганській
області. Зараз справа за міжнародними спостерігачами, які мають верифікувати
повну відсутність українських танків у прифронтовій смузі.
У той же час безпілотні літальні апарати моніторингової місії
продовжують фіксувати наявність важкого озброєння у підконтрольних «ДНР»
районах, що порушує відповідні лінії відведення. В районі с. Сонцеве (60км на
північний схід від Маріуполя) було зафіксовано 12 основних бойових танків
(ОБТ), в районі с. Мічуріне (56км на північний схід від Маріуполя) – 3 ОБТ, а в
районі с. Козлівка (42км на схід від Маріуполя) – 4 самохідні гаубиці 2С1
«Гвоздика» (122мм).
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Наступним етапом виконання Мінських угод має стати відведення
протитанкових гармат калібром до 100 міліметрів від лінії розмежування.

Мал. 2. Мапа АТО за 08.10.2015.

Наразі в землі Донбасу залишається багато вибухонебезпечних предметів.
Зокрема на розтяжках мало не щодня підриваються мирні мешканці.
1.2.3. Кількість внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої
території України.
Згідно оперативної інформації Міжвідомчого координаційного штабу з
питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з
районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої
території, станом на 8 жовтня цього року з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено
966 тис. 263 особи, у тому числі з Донецької, Луганської областей 945 тис. 160
осіб та з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь 21 тис. 103 особи.
Це на 6 тис. 1 особу більше, ніж було станом на 1 жовтня 2015 року та
0,5 тис. більше ніж впродовж позаминулого тижня.
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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Мал. 3. – Розподіл внутрішньо переміщених осіб за регіонами переселення.

1.2.5. 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 (2 – 8 жовтня)
кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні збільшилася на 6 тис. осіб.
Проте кількість внутрішньо переміщених осіб може і надалі
збільшуватися, у разі спрощення процедур перетинання лінії розмежування.
Наразі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своїх звітах продовжує
фіксувати довгі черги цивільного автотранспорту на контрольно-пропускних
пунктах. Так, спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті за 5 жовтня зафіксувала чергу із
156 цивільних автомобілів, що прямували на північ (у напрямку Донецька), і
близько 400 цивільних автомобілів, що прямували на південь (у напрямку
Маріуполя).
На адміністративному кордоні між територією ВЕЗ «Крим» та іншою
територією України продовжується акція Меджліс кримськотатарського народу
за підтримки українських патріотичних сил з блокування вантажного
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транспорту, що рухається з материкової України на півострів через контрольні
пункти в’їзду-виїзду через адміністративний кордон Чонгар, Чаплинка,
Каланчак.

Мал. 4. 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 ВЕЗ «Крим» та іншою територією
України перш за все вплинуло на вартість продуктів харчування українського
виробництва на півострові.
Протягом минулого тижня народний депутат від Радикальної партії
Дмитро Лінько зареєстрував проект закону про повну блокаду тимчасово
окупованих територій.
Документом пропонується повна блокада залізничного, автовантажного
та автобусного сполучення з Кримом та окупованою частиною Донбасу. Також
передбачається
припинення
будь-яких
договірних
відносин
з
фізичними/юридичними особами на території тимчасово окупованих територій
та штрафні санкції у разі порушення заборони (від 100 до 300 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян).
Зважаючи на «транспортну блокаду» Криму, а також зупинку
підприємств півострова, наразі існує ризик збільшення внутрішньої
міграції до рівня «насторожуючий».
2.2. У сфері нелегальної (незаконної) міграції
Ризик збільшення фактів незаконного проникнення іноземців та ОБГ
на територію України.
Євросоюз розпочав нову операцію на півдні Середземного моря, щоб
перехоплювати човни з нелегальними мігрантами.
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У рамках цієї операції військові кораблі мають право розшукувати,
захоплювати і розвертати підозрілі судна.
До цього часу Євросоюз фокусувався на спостережних та рятувальних
операціях.
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, в суботу 3 жовтня Державна прикордонна служба затримала сімох
нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон в районі Морозовичів,
у Волинській області, один з них – громадянин Сирії, решта – громадяни Іраку.
Також було виявлено п'ять надувних камер автомобільних коліс,
ймовірно, саме за їх допомогою нелегальні мігранти планували потрапити до
Польщі, адже кордон на ділянці відділу «Морозовичі» проходить по річці
Західний Буг.
В неділю 4 жовтня працівники
Чопського прикордонного загону затримали
нелегальних мігрантів. Їхньою метою було
перетинання кордону між Україною та
Словаччиною.
Спочатку за 200 метрів від лінії кордону
група реагування зупинила 4 чоловіків без
документів із Сомалі. Вже за 15 хвилин
прикордонники виявили та затримали ще 5 осіб з Афганістану. Вони також
були без документів. Ще одного порушника із Кот-д-Івуару прикордонники
цього загону виявили під час перевірки у пункті пропуску «Чоп».
Також прикордонний наряд відділу «Белз» Львівського загону у
понеділок (5 жовтня) вранці зупинив громадянина Афганістану на підступах до
кордону з Польщею.
Загалом, з початку року станом на 08.10.2015 органами ДМС виявлено
3 972 нелегальних мігранта, що на 82 мігранта більше, ніж станом на
01.10.2015.
Також органами ДМС з початку року виявлено 420 іноземців та осіб без
громадянства, які порушили правила перебування в Україні.
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.
Крім того, нещодавно ООН включив Україну до списку країн, на
допомогу яким не вистачає грошей.
Іншими пояснюючими факторами відсутності (поки що) напливу в
Україну нелегальних мігрантів з вищезгаданих країн є військовий конфлікт на
Сході України та невпинне зниження прожиткового рівня населення України.
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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
У поточному році, станом на 08.10.2015, органами ДМС прийнято 692
рішення відносно осіб, які звернулися за притулком в Україні, з яких прийнято
рішення про визнання біженцем – 26 осіб, про визнання особою, яка потребує
додаткового захисту – 75 осіб, про відмову у визнанні особою, яка потребує
захисту – 742 осіб та про втрату/позбавлення/скасування статусу особи, якій
надано притулок – 119 осіб.
Основними країнами походження шукачів притулку в Україні є
Афганістан, Сирія, Сомалі.
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, та
наростання спротиву мігрантам у державах-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-вересень 2015 року становив 141,4 %, що на
3,2% більше ніж за січень-серпень поточного року.
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 2 – 8 жовтня 2015 року

