
Статистика за 2014 рік

Показник од. виміру

1 Встановлено належність до громадянства України до громадянства 

України на підставі рішень судів

осіб 329

2 Оформлено належність до громадянства Українина на підставі 

внесених написів "Громадянин України"  (п. 3 ст. 3)

осіб 60

3 Особи, які набули громадянство України  за народженням (ст. 7) осіб 4727

4 Особи, які набули громадянство України 

за територіальним походженням 

осіб 6438

5 Особи, які набули громадянство України 

на підставі Угод про спрощений порядок 

зміни громадянства 

осіб 125

6 Прийнято до громадянства України за Указом Президента України осіб 1339

7 Поновлено у громадянстві України (ст. 10) осіб 15

8 Набуття громадянства України: осіб

8.1 дітьми внаслідок усиновлення (ст. 11) осіб 21

8.2 внаслідок встановлення над дитиною опіки чи 

піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони 

здоров'я, у дитячий будинок 

сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю 

патронатного вихователя  (ст. 12)

осіб 224

8.3 визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки 

громадянина України (ст. 13) 

осіб 6

8.4 дитиною у зв'язку з  перебуванням у громадянстві України  її батьків 

чи одного з них  (ст. 14) 

осіб 1023

8.5 внаслідок визнання батьківства чи материнства або 

встановлення батьківства чи материнства (ст. 15)

осіб 17

9 Видано довідок про реєстрацію особи громадянином України шт. 13736

10 Видано тимчасових посвідчень громадянина України шт. 1181

11 Громадянство припинено за Указом Президента України осіб 54

12 Зареєстровано місце проживання осіб 1501540

13 Знято з реєстрації місця проживання осіб 1085646

14 Зареєстровано місце перебування осіб 21842

15 Видано довідок про реєстрацію місця проживання/перебування осіб 88315

16 Оформлено паспортів громадянина України шт. 998342

17 Уклеєно фотокарток шт. 910993

18 Оформлено паспорта громадянина України для виїзду за кордон шт. 1760272

19 Внесено відомостей про другий паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон у паспорт громадянина України для виїзду за кордон

шт. 77987

20 Внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон

шт. 176706

21 Оформлено проїзний документ дитини для виїзду за кордон шт. 186605

22 Видано дозволів на виїзд громадян України за кордон на постійне 

проживання

осіб 8932

23 Повернулось в Україну осіб 2366

24 Відповідно до КУпАП у 2014 році до адміністративної 

відповідальності притягнуто осіб, з них:

осіб 390828

24.1 ст. 197 осіб 273442

24.2 ст. 198 осіб 92399

24.3 ст. 199 осіб 7948



24.4 ст. 200 осіб 5

24.5 ст. 201 осіб 4

24.6 ч. 1 ст. 203 осіб 13850

24.7 ст. 204 осіб 184

24.8 ст. 205 осіб 2921

24.9 ст. 206 осіб 75

25 На порушників міграційного законодавства накладено штрафів uhy/ 18559855

25 Визнано біженцями станом на 31.12.2014,  з них: осіб 2534

25.1 чоловіки осіб 1763

25.2 жінки осіб 771

26 Потребують додаткового захисту станом на 31.12.2014, з них: осіб 479

26.1 чоловіки осіб 376

26.2 жінки осіб 103

27 Надійшло запитів про реадмісію в Україну осіб 342

28 Погодженно запитів про реадмісію осіб 228

29 Направленно запитів про реадмісію з України осіб 19

30 Реадмісовано з України осіб 7

31 Перебуває на обліку іммігрантів станом на 31.12.2014 осіб 252974

32 Перебуває на обліку іноземців та осіб без громадянства (тимчасові) 

станом на 31.12.2014

осіб 75732

33 Оформлено посвідок на тимчасове проживання шт. 34589

34 Продовжено посвідок на тимчасове проживання шт. 34032

35 Відмовлено у видачі посвідки на тимчасове проживання осіб 26

36 Скасовано посвідок на тимчасове проживання шт. 13342

37 Вилучено посвідок на тимчасове проживання шт. 6069

38 Продовжено строк перебування іноземцям та осіб без громадянства осіб 17444

39 Відмовлено в продовженні строку перебування осіб 33

40 Скорочено строк тимчасового перебування іноземцям та осіб без 

громадянства

осіб 94

41 Оформлено запрошень  для в'їзду іноземців та осіб без громадянства шт. 11089

42 Виявлено дітей, розлучених із сім'єю у регіоні/місті осіб 26

43 Розміщено в ПТРБ  з початку року осіб 90

44 Проживають у ПТРБ з початку року осіб 230

45 Поміщено до ПТПІ  протягом року осіб 291

46 Утримувалось в ПТПІ протягом року осіб 407

47 Видворено осіб у примусовому порядку з ПТПІ осіб 116

48 Прийнято рішень ДМС України, з них: шт. 585

48.1 визнано біженцем осіб 124

48.2 визнано особою, яка потребує додаткового захисту осіб 204

48.3 відмовлено у наданні захисту осіб 257

49 скасовано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту осіб 2

50 позбавлено статусу біженця або особи, яка потребує додаткового 

захисту

осіб 1

51 втратили  статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту осіб 82

52 Біженці, які набули громадянство України осіб 54

53 Затримано нелегальних мігрантів, з них: осіб 3518

53.1 чоловіки осіб 2574

53.2 жінки осіб 944

54 Прийнято рішення по затриманим нелегальним мігрантам: осіб

54.1 про примусове повернення осіб 2401

54.2 про примусове видворення осіб 100

54.3 про заборону вїзду в Україну осіб 522

54.4 поміщено до ПТПІ осіб 51


