
МІГРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 

Управління ДМС України в Запорізькій області 

 

 
 

1.  Інформація про орган ДМС 
1.1 69005, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 90.  

1.2 Начальник Управління Харіна Олександр Леонідович 
1.3 загальна чисельність працівників  264 шт.од. 

1.3.1 у т.ч. апарат 95 шт.од. 

1.4 кількість територіальних 
підрозділів 

28 шт. 

1.5 кількість вузлів ВІС 104 шт. 

1.6 кількість центрів надання 

адміністративних послуг 

25 шт. 

1.7 навантаження на 1 працівника 6340 особа/шт.од. 

1.8 кількість ПТПІ/ПТРБ 0 шт. 

2. Територія обслуговування 27200 км2 

 

3. Кількість населення 1660779 осіб 

3.1 у т.ч. кількість населення:  

3.1.1 міського 1071867 осіб 

3.1.2 сільського  602047 осіб 
3.2 у т.ч. іноземних громадян та ОБГ, які: 

3.2.1 постійно проживають на території регіону 138787 особи 

3.2.2 тимчасово проживають на території регіону 3876 особа 
3.3 у т.ч. кількість іноземних громадян та ОБГ, які:  

3.3.1 отримали статус біженця - осіб 

3.3.2 потребують додаткового/тимчасового захисту 2/0 особи 

 

4. Наявність державного кордону з країнами  

4.1 назва країни:   

4.2 кількість пунктів перетину державного кордону 2 шт. 
 

5. Національний склад населення  

5.1 деталізована інформація щодо національного складу населення 

Національність 

Показник вагомості 

Наявність етнічного утворення (громада, діаспора тощо) кількість  
осіб 

% до 

загальної 

кількості 

українці 1364095 70,8  

росіяни 476748 24,7 Запорізька обласна громадська організація «Руський 

культурний центр» 

Руське національно-культурне товариство 
Міська громадська організація «Російський культурний 

центр «Запоріжжя» 

Запорізьке міське товариство російської культури «Русь» 

болгари 27764 1,4 Запорізьке міське болгарське товариство «Роднина» 
Запорізьке міське болгарське товариство «Відродження» 

Запорізьке обласне товариство болгарської культури 

білоруси 12655 0,7 Громадська організація Запорізького культурного 

товариства білорусів «Мінськ» 

вірмени 6411 0,33 Запорізька обласна вірменська молодіжна громадська 

організація «Урарту» 

Спілка вірмен Запорізької області 

татари 5177 0,27 Запорізький центр татарської культури «Алтин-Ай» 
(«Золота Луна») 

 

євреї 4381 0,20 Запорізький міський благодійний фонд «Єврейський 
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6.3 культові споруди - 757 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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громадський центр Мазаль Тов» 

Товариство єврейської культури імені Шолом-Алейхема 
Єврейська рада 

грузини 3899 0,20 Запорізьке міське грузинське товариство «Шота Руставелі» 

азербайджанці 2490 0,13 Організація Конгресу азербайджанців України 

молдавани 2476 0,13  

німці 2209 0,11 Запорізьке міське товариство німців «Відергебурт» 
Запорізьке міське громадське об’єднання німецької 

молоді «Зумельзуріум» 

 

греки 2179 0,11 Грецька Рада Запорізької області «Еллада» 

цигани 1887 0,10  

поляки 1774 0,10 Громадська організація «Спілка поляків Запоріжжя 

«Полонія» 

Запорізьке обласне товариство польської культури 
ім. А. Міцкевича 

корейці 931 0,05 Запорізьке товариство корейської культури 

албанці 892 0,05  

чехи 808 0,04 Громадська організація «Організація чехів Запоріжжя 
«Богемія» 

узбеки 700 0,04  

чуваші 600 0,03  

кримські 
татари 

570 0,03  

мордва 527 0,03  

литовці 326 0,02 Запорізьке обласне литовське товариство 

удмурти 319 0,02  

казахи 291 0,01  

угорці 218 0,01  

латиші 207 0,02  

румуни 204 0,01  

марійці 176 0,01  

інші 

національності 

5896 0,35 Запорізька обласна громадська організація «Осетино-

аланське культурне товариство» 

Асірійська діаспора в Запорізькій області 

    

6. Релігійна мапа 
6.1 домінуюча релігія – православ’я 51,1 % від загальної кількості громад 

6.2 релігійні громади – 1055 шт. 
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8. Навчання іноземних громадян та ОБГ 

8.1 деталізована інформація щодо міграції з ціллю навчання 

Кількість навчальних закладів, які 

мають ліцензії на прийняття 

іноземців для навчання 

Ліцензований обсяг підготовки 

іноземців (кількість місць) 

Кількість іноземців, які фактично 

проходять навчання, осіб 

10 2165 2100 

 


