
МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 

Головне управління ДМС України в Донецькій області 

 

2. Територія обслуговування 26517 км2 

 

3. Кількість населення 4216144 осіб (на території 

тимчасово 

непідконтрольній органам 

державної влади 2332429 

осіб) 

 

3.1 у т.ч. кількість населення:  

3.1.1 міського 3826867 осіб  (на території 

тимчасово непідконтрольній 

органам державної влади 

2133451 особа) 

3.1.2 сільського  389277 осіб на території 

тимчасово непідконтрольній 

органам державної влади 

198978 осіб) 

3.2 у т.ч. іноземних громадян та ОБГ, які: 

3.2.1 постійно проживають на території регіону 25532 осіб 

3.2.2 тимчасово проживають на території регіону 2668 осіб 

3.3 у т.ч. кількість іноземних громадян та ОБГ, які: Згідно наказу ДМС  

України «Про створення 

міжрегіональних  

підрозділів з питань 

біженців» від 27.02.2015  

№ 29 виконання завдань 

покладено на ГУДМС 

України в Харківській 

області 

3.3.1 отримали статус біженця - 

3.3.2 потребують додаткового/тимчасового захисту                 -  

 

4. Наявність державного кордону з країнами  

4.1 назва країни:    Російська Федерація  

4.2 кількість пунктів перетину державного кордону 7 шт. (всі знаходяться на тимчасово  

окупованій території) 

 

5. Національний склад населення 

1. Інформація про орган ДМС 

1.1 87515, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 20 

1.2 Начальник Головного управління  Микитенко Євген 

Вікторович, (0629) 58-70-25   

1.3 загальна чисельність працівників  331 шт.од. 

1.3.1 у т.ч. апарат 131 шт.од. 

1.4 кількість територіальних підрозділів 24 шт. 

1.5 кількість РС ЄІАС УМП 86 шт. 

1.6 кількість центрів надання 

адміністративних послуг 

 

21 шт. (з них ЦНАП 

- 20 шт. та ДП 

«Документ» - 1 шт., 

які оформляють 

біометричні 

документи що 

посвідчують особу). 

 

1.7 навантаження на 1 працівника 13030 осіб/шт.од. 

1.8 кількість ПТПІ/ПТРБ 0 шт. 



5.1. деталізована інформація щодо національного складу населення 

 

 

Національність 

Показник вагомості Наявність етнічного утворення  

(громада, діаспора тощо) кількість 

осіб 

% до 

загальної 

кількості 

Українці 2744100 56,8 Обласне громадське товариство «Бойки», 

Комарницький  Юрій Юліанович, 

м. Донецьк, вул. Содружества 42, кв.21, 

м/т 050-920-33-16 

Росіяни 1844400 38,2 Донецький обласний осередок  громадської організації 

«Російська громада України», 

Гордєєва  Людмила Василівна, 

83122, м. Донецьк, вул. Артема, 202 а/12,  

тел. (062) 338-44-65, 

e-mail:lgord@nm.ru 

Греки 77500 1,6 Федерація грецьких товариств України, 

Проценко-Пічаджи Олександра Іванівна, 

87515, м. Маріуполь, вул. Грецька,  63, 

тел. (0629) 34-91-24, 53-01-11 , тел./ф.53-01-12, e-mail: 

pr@greeks.ua 

Білоруси 44500 0,9 Донецька громадська організація «Культурно – 

просвітницьке товариство білорусів «Неман», 

Пасинкова Софія Вікторівна, 

83003, м. Донецьк, пр. Київський, 87,  050-202-35-06,                           

e-mail: neman.belarus@gmail.com 

Татари 19200 0,40 Донецький обласний татарський культурний центр, 

Хафізова  Фаріда Рафіківна, 

83071,  м. Донецьк, 

пр. Маршала  Жукова, 1 а 

тел. (062) 252-18-15, 

e-mail:farida.royal@mail.ru 

Вірмени 15700 0,3 Донецька обласна громада Вірмен, 

Агабелян Гагік Шаваршович , 

83017, м. Донецьк,                  

 вул. М. Ульянової, 67а, офіс 801 

Євреї 8800 0,2 Донецьке обласне відділення товариства «Україна  - 

Ізраїль», 

Звягільський Юхим Леонідович, 

83050, м. Донецьк, 

пр. Б. Хмельницького, 96 а, 

тел. (062) 304-45-96 

Азербайджанці 8100 0,2 Донецький обласний конгрес азербайджанців, 

Алекперов  Алескер Ісах – огли, 

83005,  м. Донецьк, вул. Купріна, 48 

Грузини 7200 0,1 Донецьке обласне товариство грузин «Руставелі», 

83014, м. Донецьк-14, 

пр. Дзержинського, 45/12, 

тел. (062) 334-35-45, 

e-mail: rustaveli2007@meta.ua 

Молдавани 7200 0,1 - 

Інші 48800 1,01 Об’єднання етнічних спільнот Донецької області, 

В.о. Дингес  Олександр Артурович, 

83050,  м. Донецьк, б. Шкільний, 5, ЗОШ № 5, тел./ф.  

(062) 304-59-34 

 

6. Релігійна мапа 

6.1 домінуюча релігія – православ’я, 95,6 % від загальної кількості громад 

6.2 релігійні громади - 1772  громади  



6.2 культові споруди  - 870 споруд 

 

7..Основні галузі (сфери) господарства, в яких використовується праця іноземців 

7.1 деталізована інформація щодо використання праці іноземців 

 

 

 

Кількість іноземців, які отримали дозвіл на 

працевлаштування 

Із них задіяні в галузях (сферах) 
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399 394 5 0 0 0 0 0 

  

 

8. Навчання іноземних громадян та ОБГ 

8.1.  деталізована інформація щодо міграції з ціллю навчання 

Кількість навчальних закладів, 

які мають ліцензій на прийняття 

іноземців для навчання 

Ліцензований обсяг підготовки 

іноземців (кількість місць) 

Кількість іноземців, які 

фактично проходять навчання, 

осіб 

8 1625 367 

 


