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тел.: +380 44 278 17 18, факс: +380 44 226 23 39 
e-mail: info@ dm su.gov.ua 
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№

На № від

Про надання інф орм ації п

пСергацкова К.

H rom adske.ua

У Державній міграційній службі України (ДМ С) розглянуто Ваш 

електронний запит від 03.05.2017 стосовно надання інформації щодо 

громадянин Російської Ф едерації, які були депортовані з Туреччини до 

України, у зв ’язку з чим повідомляємо про таке.

Щ одо питань:
1. Скільки громадян Російської Федерації прибули в Україну з 

Туреччини через депортації (були видворенні з території Туреччини за 

порушення міграційного законодавства) за період 2015, 2016 і першу половину 

2017 р о к у ;
2. В які населенні пункти прибули дані громадяни РФ (яка кількість 

громадян в яких регіонах) в цей же період.

П овідомляємо, що відповідно до пункту 3 П орядку продовження строку 

перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого 

П остановою Кабінету М іністрів України від 15.02.2012 №  150, реєстрація 

іноземців та осіб без громадянства, які в ’їж дж аю ть в Україну, крім осіб, які 

відповідно до частин четвертої та п ’ятої статті 16 Закону України “Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства” звільняю ться від реєстрації 

або паспортні документи яких реєструю ться у М ЗС та його представництвах, 

здійсню ється в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою 

Держ прикордонслуж би.
Отже питання, пов’язані з перетином кордону України не відноситься до 

компетенції ДМ С, тому рекомендуємо звернутися до А дміністрації Державної 

прикордонної служби України.

Стосовно:
3. Чи існує спеціальний договір між Туреччиною і Україною, який 

дозволяє приймати депортованих громадян;

4. Чи має Україна зобов’язання про невидачу таких мігрантів 

державам їх походження.

Інформуємо, що відповідні міжнародні договори між Україною та 

Туреччиною  відсутні.
UB ДМС України
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Щ одо питань:
5. Скільки громадян Російської Федерації отримали статус біженц

в 2016 році і скільки протягом 2017 року? Скількі громадян РФ подалі такі 
заяви в 2016 і протягом 2017 року? Скільки громадян РФ були примусово 

повернуті на батьківщину? З яких причин.

П овідомляємо, що у продовж 2016 року та протягом першого кварталу 
2017 року до ДМ С з питань отримання статусу біженця звернулось 

100 громадян Російської Ф едерації, з яких, 11 отримали позитивний результат.

777 громадян Російської Ф едерації були примусово повернуті на 

батьківщину у зв ’язку з поруш енням міграційного законодавства України.

Т.в.о. Голови Д.В. Пімахова

Губіна

278-6674


