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Про надання інформації

У Департаменті у справах іноземців та осіб без громадянства Державної 
міграційної служби України у межах компетенції розглянуто Ваш запит на 
публічну інформацію від 29.11.2017 року.

За результатами розгляду вказаного запиту повідомляємо про те, що до 
сфери управління Державної міграційної служби України належать три 
державні установи -  пункти тимчасового розміщення біженців (далі -  ПТРБ), 
які знаходяться за такими адресами:

1) ПТРБ у м. Одеса (м. Одеса, вул. Зої Космодем’янської, 7, розрахований 
на розміщення 200 осіб);

2) ПТРБ у Закарпатській області (1-й корпус: м. Мукачеве, вул. Мічуріна, 1, 
розрахований на 70 осіб; ІІ-й корпус: м. Перечин, вул. Партизанська, 35, 
розрахований на 50 осіб);

3) ПТРБ у м. Яготин Київської області (м. Яготин, вул. Студентська, 2, 
розрахований на розміщення 235 осіб, однак проведено реконструкцію першої 
черги, розрахованої на 101 особу).

З метою виконання підпункту 5, пункту 6 Плану заходів щодо інтеграції 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство 
на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 22 серпня 2012 року № 605-р, щодо сприяння добровільному 
розселенню та працевлаштуванню в сільській місцевості біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, кінцевим терміном виконання якого був 
2014 рік, співробітниками ГУ ДМС України в Одеській області (найбільшому 
регіоні України за концентрацією таких осіб) було проведено соціологічне 
опитування вказаної категорії іноземців для визначення потреб, навичок, рівня 
освіти тощо, які мали застосовуватися під час добровільного розселення в 
сільській місцевості.

Крім цього, було направлено листи районним державним адміністраціям 
та виконкомам рад міст обласного значення щодо отримання даних про об’єкти 
нерухомості, які б могли бути використані для такого розселення. Із двадцяти
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шести лише одинадцять районних державних адміністрацій підтвердили 
наявність нерухомого майна, яке можливо було викупити або орендувати після 
проведення ремонтних робіт з метою розселення біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту. ГУ ДМС України в Одеські області було 
здійснено окремі заходи з оцінки запропонованого майна та залучення 
інвесторів.

На даний час у зв’язку з соціально-економічною та суспільно-політичною 
ситуацією, що склалася в Україні, першочергового значення набуває питання 
вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином, питання щодо добровільного розселення та 
працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в 
сільській місцевості на загальних засадах, без запровадження спеціальної 
державної програми чи грантової підтримки, не має позитивної перспективи.
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