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ЗМІСТ

дослідники обходять українські домогосподарства, аби оцінити кількість людей, 
які працюють за кордоном, та обсяг коштів, які вони пересилають додому.  Метою 
дослідження, фінансованого Урядом Канади, є допомога Уряду України в залученні 
міграції до політики розвитку



МОМ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ /// 03

МОМ У СВІТІ

Міжнародна організація з міграції (МОМ) дотримується принципу, що 
гуманна та впорядкована міграція приносить користь мігрантам і суспільству. 
Заснована в 1951 році, МОМ співпрацює з урядовими, міжурядовими та 
неурядовими партнерами для сприяння гуманній та впорядкованій міграції 
для загального блага. До її складу входять 156 країн-членів та 10 країн зі 
статусом спостерігачів. МОМ має представництва у понад 100 країнах світу.
МОМ надає послуги та рекомендації урядам і мігрантам. Діяльність МОМ 
спрямована на забезпечення врегульованого та гуманного управління 
міграцією, міжнародне партнерство у вирішенні міграційних питань, а також 
на надання гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребують.
МОМ визнає зв’язок між міграцією та економічним, соціальним і культурним 
розвитком, а також право на свободу переміщення. 

більше інформації:    www.iom.int       

МоМ організувала автобуси, щоб возити дітей, які живуть у таборах сирійських біженців в 
іраку, до школи. до започаткування цієї ініціативи багато дітей не мали змоги відвідувати 
уроки © МOM 2014
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Представництво МОМ в Україні почало пра-
цювати у 1996 році, коли Україна отримала 
статус країни-спостерігача в Організації. 
У 2001 році Україна звернулась із запитом 
про надання їй статусу країни-члена МОМ, і 
у 2002 році Парламент України ратифікував 
угоду про членство України в Організації.
МОМ має аналогічні привілеї та імунітети, 
що їх мають спеціалізовані установи ООН, 
незважаючи на те, що вона не є Агентством 
системи ООН, однак є членом Представ-
ницької Групи ООН в Україні.
Діяльність Представництва МОМ в Украї-
ні спрямована на сприяння усвідомленню 

мож ливостей і проблем міграції в україн-
ському контексті. Максимізація цих мож-
ливостей і зведення до мінімуму проблем, 
викликаних міграційними процесами — це 
керівні принципи всіх заходів і програм, які 
реалізує Представництво.
Представництво МОМ в Україні продовжує 
протидіяти торгівлі людьми, надавати до-
помогу Уряду у протидії неврегульованій 
міграції, вирішенні проблем вимушених пе-
реселенців та покращенні системи управ-
ління міграційними процесами, а також роз-
робляти політику в галузі охорони здоров’я, 
яка враховувала б мігрантів. МОМ в Україні 
долучається до вивчення та стимулювання 
легальних каналів працевлаштування укра-
їнських трудових мігрантів, використання 

більше інформації:    www.iom.org.ua       

ПРЕДСТАВНИЦТВО  
МОМ В УКРАЇНІ 
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https://www.facebook.com/IOM.Ukraine

потенціалу міграції для розвитку країни, 
а також бере участь у програмах інтеграції  
етнічних меншин, популяризації культурно-
го розмаїття та протидії ксенофобії та нетер-
пимості.
Протягом 18 років роботи в Україні МОМ на-
дала допомогу більш ніж 300 000 мігрантів 
(громадян України та інших держав), потен-
ційних мігрантів, постраждалих від торгівлі 
людьми та іншим вразливим групам безпо-
середньо або через партнерів по проектах.
Міжнародна організація з міграції долучи-
лася до розробки близько 40 українських 
законодавчих актів, зокрема Концепції дер-
жавної міграційної політики, Закону «Про 
прикордонний контроль» та Закону «Про 
протидію торгівлі людьми».

Вимушені переселенці з Криму, які опинилися на Вінниччині, отримують 
холодильники, мікрохвильові пічки, швейні та пральні машинки, духовки  
та іншу допомогу від МоМ. Представництво МоМ в Україні допомагає  
вразливим переселенцям із Криму та Сходу України

голова Представництва МоМ 
Манфред Профазі відкриває 
конференцію, яка відзначила 
60-річчя МоМ та 15-річчя  
роботи організації в Україні
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Спеціалісти МоМ та УВКб моніторять становище мігрантів  
у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців

УпРАВлІННя 

МІГРАЦІєю ТА 
КОРДОНАМИ
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МОМ допомагає Уряду України розро-
бити комплексну систему управління 
міграційними процесами шляхом роз-
ширення можливостей  щодо управлін-
ня міграційними потоками в рамках спів- 
праці України та ЄС у міграційній галузі.
МОМ співпрацює з Державною мігра-
ційною службою України (ДМСУ), Дер-
жавною прикордонною службою Укра-
їни (ДПСУ), з Міністерством внутрішніх 
справ України (МВС), а також з грома-
дянським суспільством з метою впро-
вадження найкращого досвіду у сфері 
управління міграційними процесами.
МОМ підтримує українські державні ор-
гани, відповідальні за міграцію, у прак-
тичній реалізації законодавчих та адміні-
стративних реформ у сфері лібералізації 
візового режиму з ЄС, що є необхідною 
умовою впровадження безвізового ре-
жиму поїздок громадян України до ЄС.
МОМ допомагає ЄС та Україні здійсню-
вати моніторинг їхньої спільної угоди 
про реадмісію осіб, зокрема шляхом 
вивчення ситуації щодо осіб, які підля-
гають реадмісії, та їхніх потреб в кон-
тексті прав людини, зокрема з метою 
сприяти розробці відповідної політики.

Орієнтуючись на довгострокову дію та 
стійкі рішення, МОМ також  підтримує 
перетворення ДПСУ на правоохорон-
ний орган відповідно до стандартів ЄС 
шляхом надання допомоги Службі з 
реформування її системи оперативного 
управління, найму на роботу, навчання 
та кар’єрного зростання працівників. 
У рамках своєї роботи щодо зміцнення 
потенціалу в управлінні міграційними 
процесами, МОМ готує аналітичні до-
слідження та зведення, а також надає 
поради та рекомендації щодо розроб-
ки та внесення правок до законодавчих 
актів, пов’язаних з управлінням мігра-
ційними процесами та прикордонним 
менеджментом, відповідно до міжна-
родних стандартів.
Наприкінці 2013 року МОМ стала ви-
конавчим партнером Місії Європей-
ського Союзу з прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM) – консуль-
тативного, технічного органу, який упо-
вноважений збільшити можливості 
прикордонних і митних служб та інших 
державних органів Молдови та України 
(http://eubam.org). 

австрійські експерти вчать українських 
прикордонників виявляти викрадені 
автомобілі. Тренінг організовано  
за сприяння МоМ

Співробітник МоМ та начальник 
Мостиського прикордонного загону 
(львівська область) переглядають 
статистику щодо короткострокового 
тримання неврегульованих мігрантів 
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Україна є країною походження, транзиту та 
дедалі частіше призначення торгівлі чоло-
віками, жінками та дітьми. Зростає також 
проблема внутрішньої торгівлі людьми. За 
даними дослідження, ініційованого МОМ, 
понад 120 000 українців постраждали від 
торгівлі людьми з 1991 року. 
Програма протидії торгівлі людьми Пред-
ставництва МОМ в Україні розпочала свою 
роботу в 1998 році, щоб допомогти Уряду та 
громадськості у протидії сучасному рабству 
та забезпеченні доступу постраждалих до 
допомоги та правосуддя. 
Разом із мережею партнерських неурядо-
вих організацій по всій території Україні, з 
січня 2000 року МОМ надала допомогу з 
реінтеграції більш ніж 10 500 постражда- 
лим від сучасного рабства, яка, залежно від 
індивідуальних потреб, включала юридичні 
консультації та представництво в суді; ме-
дичну та психологічну допомогу, притулок, 

професійну підготовку,  надання невеликих 
грантів для підтримки тих, хто прагне за-
початкувати власний бізнес, тощо. Більше 
310 постраждалих пройшли через програ-
му МОМ із розвитку мікро-підприємств та 
заснували 218 мікро-бізнесів, створивши 
близько 300 нових робочих місць.
З 2002 року при МОМ працює Медичний 
реабілітаційний центр, єдиний у своєму 
роді в Україні, де повне медичне обслугову-
вання та психологічна допомога надаються 
безкоштовно та конфіденційно. З 2002 по 
2013 рік, понад  2 300 постраждалих скорис-
талися послугами Центру. 
Аби забезпечити сталість надання допо-
моги постраждалим від торгівлі людьми в 
Україні, МОМ підтримує зміцнення та впро-
вадження на всій території країни відповід-
ного державного Національного механізму 
взаємодії, який було засновано у 2012 році.
Робота МОМ спрямована на населення в 

пРОТидІя ТОРГІВЛІ ЛюДЬМИ

довіра. безпека. захист. 
Представництво МоМ 
в Україні організувало 
відпочинок на морі для 
дітей, які зазнали різних 
форм експлуатації
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цілому, окремі групи ризику, молодь, не-
встановлених постраждалих, а також дер-
жавних і неурядових спеціалістів, які могли 
бути в контакті з потенційним постраж-
далими, за допомогою цілеспрямованих 
інформаційних кампаній, Національної га-
рячої лінії з протидії торгівлі людьми і кон-
сультації мігрантів 527 (яка надає понад 20 
000 консультацій щорічно), правозахисних 
тренінгів для НУО та журналістів, розробки 
навчальних матеріалів для середньої шко-
ли та вищих навчальних закладів та інших 
різноманітних інноваційних методів. 

 
УКраЇнСьКа національна доВідКоВа 
бЕзКоШТоВна лінія з ПИТань МіграціЇ 

Та ПроТИдіЇ ТоргіВлі лЮдьМИ:
527 – безкоштовно  

з мобільних телефонів в Україні
0 800 500 501 – безкоштовно  

зі стаціонарних телефонів в Україні

Аби підвищити доступ постраждалих від 
торгівлі людьми до правосуддя, МОМ 
комплексно допомагає розвитку потенці-
алу системи кримінального правосуддя 
в Україні, зокрема міліції, слідчих, проку-
рорів і судових органів. Це включає в себе 
тематичні тренінги, технічну допомогу, 
встановлення робочих контактів з країнами 
транзиту та призначення, сприяння взаєм-
ній правовій допомозі, управління ресурса-
ми, надання обладнання, зміцнення меха-
нізмів захисту постраждалих/свідків тощо. 
МОМ також співпрацює з Державною мі-
граційною службою України та Державною 
прикордонною службою України для під-
вищення можливостей ідентифікації потен-
ційних постраждалих від торгівлі людьми 
на кордонах країни і покращення співпраці 
зі спеціалізованими підрозділами міліції. 

більше інформації:    www.stoptrafficking.org       

одна з понад 300 колишніх постраж-
далих від торгівлі людьми, які стали 
мікропідприємцями за сприяння 
Представництва МоМ в Україні, 
у заснованій нею перукарні 

Постраждала від торгівлі людьми 
прощається з пані бан Сун дек, 
дружиною генерального секретаря оон, 
під час візиту останньої до реабілітацій-
ного центру Представництва МоМ
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Загальна стратегія МОМ передбачає 
сприяння добробуту мігрантів, зміцнен-
ня ролі мігрантів у розвитку як країн, що 
їх приймають, так і країн походження, а 
також підтримку інтеграції національних 
меншин в країнах призначення. 
Сьогодні мобільність робочої сили стала 
основною характеристикою глобалізації 
та світової економіки, із заробітками тру-
дящих-мігрантів у 542 млрд доларів США 
в 2013 році. 
Відповідно до оцінок Світового банку, у 
2013 році приватні грошові перекази в 
Україну сягнули 9,6 млрд доларів США, 
що становить 4,8% ВВП України і переви-
щує прямі іноземні інвестиції в українську 
економіку. Це робить Україну однією з 
десяти найбільших реципієнтів грошових 
переказів у світі. 

Із діаспорою, загальна чисельність якої 
коливається між 12 та 20 млн. осіб, та 
близько 1,2 млн. українських трудових мі-
грантів, які працюють за кордоном, в той 
час як населення України старіє і скорочу-
ється, використання потенціалу розвитку 
міграції в контексті України не варто не-
дооцінювати. 
Міжнародна організація з міграції надає 
допомогу Уряду України у використанні 
потенціалу розвитку трудової міграції в 
інтересах окремих мігрантів, їхніх громад 
та українського суспільства.
З метою втілення своєї концепції, МОМ 
сприяє економічній інтеграції мігрантів 
шляхом реалізації спеціалізованих схем 
надання мікрозаймів малим підприєм-
ствам, проведення дослідження щодо 
трудової міграції та грошових переказів, 

МІгРАцІя 
 ТА РОЗВИТОК

бенефіціар проекту Уряду  республіки 
Корея та МоМ у своїй теплиці. МоМ 
допомагала із економічною та соціаль-
ною інтеграцією вразливих етнічних 
корейців на Півдні України 
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надання експертної оцінки міграційного 
законодавства, та шляхом підтримки Уря-
ду в підготовці двосторонніх угод з основ-
ними країнами призначення трудових  
мігрантів.
Міжнародна організація з міграції сприяє 
Уряду України у використанні зв’язку між 
міграцією і розвитком. Шляхом підвищен-
ня обізнаності серед основних зацікавле-
них сторін про природу, застосування та 
впливу грошових переказів, які надходять 
в Україну, дослідження загальної фінансо-
вої поведінки мігрантів та їхніх домогос-
подарств, а також комплексного впливу 
міграції на соціально-економічний роз-
виток країни, МОМ має на меті розробку 
рекомендацій для відповідальних мініс-
терств і відомств задля ефективнішого ви-
користання міграційного капіталу. 

Технічні фахівці МоМ проводять тренінг 
із користування Skype для шкільних 
вчителів і дітей у Чернівецькій області. 
Метою проекту було допомогти дітям 
спілкуватися з їхніми матерями, 
що працюють в італії

наймолодший бенефіціар проекту  
з розвитку громад, що впроваджується 
МоМ за фінансування Швейцарської 
Конфедерації (івано-Франківська 
область) 
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У відповідь на безпрецедентне зростан-
ня кількості злочинів на расовому під-
ґрунті з грудня 2006 року, МОМ, УВКБ 
ООН, Міжнародна Амністія та інші за-
цікавлені неурядові організації у квітні 
2007 року створили мережу з метою ско-
ординованого врегулювання цієї про-
блеми. Ініціатива розмаїття — це плат-
форма для співпраці на добровільній 
основі, яка бореться за захист людської 
гідності та добробут мігрантів, біженців 
і видимих меншин України. Наразі вона 

нараховує понад 65 міжнародних, не-
урядових, державних та комерційних 
організацій, а також представників ди-
пломатичних місій та інших зацікавле-
них осіб.

більше інформації:  
  http://diversipedia.org.ua      

МОМ бере активну участь у популяриза-
ції культурного розмаїття в Україні, адже 
лише через прийняття мігранти здатні 

КУльТУРНе РОзМАЇТТя 
ТА ІНТЕГРАЦІЯ МІГРАНТІВ 
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Комунікація без упередження між школярами 
та мігрантами під час заходу «Живої бібліотеки» 
в Києві. Модель інтерактивного заходу  
була адаптована Представництвом  
МоМ в Україні у 2007 році

африканці долучаються до українського танцю на Хрещатику  
під час заходу, підтриманого МоМ

привносити свої знання, ідеї та досвід  
у суспільство. МОМ впроваджує дина-
мічні програми, орієнтовані на молодь, 
використовуючи усі ресурси, що можуть 
запропонувати сучасні засоби масової 
комунікації.
Така діяльність включає виготовлення 
аудіо- та відео-роликів соціальної рекла-
ми та розміщення зовнішньої соціальної 
реклами, створення веб-сайтів та про-
ведення фото-конкурсів у соціальних 
мережах (Facebook, Twitter, ВКонтакте), 
зйомку документального фільму, що 

здобув нагороду (http://bit.ly/1vE5dih). 
За допомогою мистецтва, музики, кі-
нематографу, інтернету та інтерактив-
них заходів, МОМ заохочує українську 
молодь кинути виклик стереотипам та 
отримати власний досвід переваг куль-
турного розмаїття.
Міжнародна організація з міграції також 
допомагає Уряду України адаптувати по-
точну політику інтеграції відповідно до 
потреб вразливих груп мігрантів та мен-
шин згідно з найкращими міжнародни-
ми і європейськими практиками.
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Оцінка стану здоров’я є основною по-
слугою, яку МОМ надає у галузі охорони 
здоров’я мігрантів в Україні.  Стан здоров’я 
мігрантів оцінюється для отримання тим-
часової або постійної візи, з метою пересе-
лення, міжнародного працевлаштування, 
заявки на участь у конкретних програмах 
допомоги мігрантам. 
Представництво МОМ в Україні здійснює 
оцінку стану здоров’я для Нової Зелан-
дії, Австралії, Канади, Сполучених Штатів 
Америки та Великої Британії. Існують різні 

вимоги до оцінки стану здоров’я, що відо-
бражають національні відмінності в іммі-
граційній політиці та практиці. Мета оцін-
ки стану здоров’я полягає у гарантуванні 
того, що міграція не поставить під загрозу 
здоров’я мігрантів або не становитиме ри-
зику для здоров’я населення під час подо-
рожі або після прибуття у кінцевий пункт 
призначення. 
З 1997 року медичний відділ Представни-
цтва МОМ в Україні надав послуги з оцінки 
стану здоров’я понад 200 000 мігрантів. У 

НАДАННЯ МедичНих пОСлУг

Сучасні медичні 
технології доступні 
для мігрантів у 
медичному відділі 
Представництва 
МоМ в Україні
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відповідь на прохання країн, МОМ співп-
рацює з медичними закладами, лабора-
торіями і рентгенівськими кабінетами у 
Києві, Львові та Одесі, щоб надавати якіс-
ні індивідуальні послуги. Представництво 
МОМ в Україні також передбачає інші по-
слуги, такі як лікування, консультування, 
медико-санітарна просвіта, імунізація та 
медичний супровід. 
МОМ у світі пильно слідкує за новими по-
требами мігрантів та урядів і долучається 
до підвищення міжнародної обізнаності 

про аспекти охорони здоров’я у контексті 
міграції. Представництво МОМ в Україні, 
крім здійснення оцінки стану здоров’я 
врегульованих мігрантів, сприяє фізично-
му, психічному і соціальному благополуч-
чю мігрантів і мобільних груп населення 
незалежно від їхнього правового статусу. 
МОМ також активно підтримує розробку 
стратегій та політики на основі фактичних 
даних, необхідних для кращого охоплен-
ня питань охорони здоров’я у сфері мігра-
ції та впровадження відповідних ініціатив. 

лікар МоМ супроводжує  
маму з дитиною, які пересе- 
ляються до СШа 
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Представництво МОМ в Україні надає до-
помогу мігрантам, яких зараховано до 
програм  переселення, допомагає в еваку-
ації українців із конфліктних зон та сприяє 
реінтеграції українських громадян, які до-
бровільно повертаються з Канади та країн 
Європи. 
Програма США з прийняття біженців 
(USRAP), фінансована Бюро населення, 
біженців та міграції Державного департа-
менту США, є одним із основних чинних 
напрямів роботи МОМ і наразі працює в 
понад 40 країнах світу. З 1996 року, Пред-

ставництво МОМ в Україні організува-
ло подорож для більш ніж 62 000 осіб в 
рамках USRAP. Перед від’їздом вони від-
відують сесії з культурної орієнтації, ор-
ганізовані МОМ. Бенефіціари програми 
скеровуються до МОМ іншими організаці-
ями, переважно УВКБ ООН.
Представництво МОМ в Україні також на-
дало логістичну допомогу більш ніж 600 
особам, які їдуть до Данії, Фінляндії, Нор-
вегії, Швеції та Австрії в рамках програм з 
переселення, що фінансуються урядами 
відповідних країн.

Учасники програми СШа з прийнят-
тя біженців поринули у вивчення 
реалій свого майбутнього життя 
під час культурної орієнтації у 
Представництві МоМ 

пОдОРОжНя ТА РЕІНТЕГРАЦІйНА ДОПОМОГА
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У рамках Канадської програми для бі-
женців більше 180 осіб, мешканців Шрі-
Ланки, Ефіопії, Сомалі, Афганістану, Ірану 
та інших країн, отримали підтримку від 
Представництва МОМ в Україні.
2012 року МОМ у співпраці з Міністер-
ством закордонних справ України еваку-
ювала близько 150 українців, переважно 
жінок та дітей, із охопленої війною Сирії. 
Раніше МОМ сприяла евакуації громадян 
України та інших держав із Лівії. 
З 2003 року МОМ надає реінтеграційну 
допомогу українським громадянам, які 

добровільно повертаються з-за кордону 
через брак законних підстав для перебу-
вання в іншій країні чи через інші причи-
ни. Сьогодні МОМ  надає допомогу в реін-
теграції українським репатріантам з таких 
країн як Канада, Італія, Польща, Бельгія, 
Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія, 
Ірландія, Словаччина, Чехія та Латвія. По-
слуги МОМ включають допомогу в аеро-
порту та із подальшим подорожуванням, 
за потреби – короткострокове розміщен-
ня, професійне навчання та допомогу із 
започаткуванням дрібного бізнесу. 

Співробітник МоМ зустрічає  
українську родину, яка врятувалася 
від конфлікту в Сирії, в аеропорту
бориспіль (літо 2012 року) 

пОдОРОжНя ТА РЕІНТЕГРАЦІйНА ДОПОМОГА
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СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ  
й ОЦІНКИ, ПРОЗОРОСТІ  
ТА РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ
Дотримуючись міжнародно визнаних стандартів і передового досвіду, Систему 
моніторингу і оцінки (МіО) МОМ в Україні очолює спеціальний підрозділ МіО, який 
здійснює керівництво та забезпечує дотримання цілей всім Представництвом у 
всіх програмних областях з метою запровадження підходу на основі отриманих 
результатів до розробки програм. Структуру системи МіО Представництва доповнює 
система розгляду скарг, засоби вимірювання рівня задоволення бенефіціарів, а 
також механізми забезпечення прозорості та боротьби з корупцією. 
МОМ дотримується найвищих стандартів у своїй діяльності та гарантує 
відповідальну, етичну та прозору роботу свого персоналу. У разі виникнення 
будь-яких запитань, занепокоєння, скарг щодо послуг, які надає МОМ, їх 
оплати або поведінки персоналу, будь ласка, звертайтеся до нас за телефоном 
+38 067 406 63 27 або за електронною адресою    kievtransparent@iom.int       

Постери та флаєри доступні для всіх бенефіціарів МоМ, аби проінформувати  
їх про способи зв’язку із Представництвом та систему скарг



КОлишНІ ТА НиНІшНІ пАРТНеРи МОМ В УКРАЇНІ:

Уряд Австралії 

Уряд Республіки 
Польща

Уряд Сполученого  
Королівства Великої Британії  

та Північної Ірландії 
Уряд Сполучених 
Штатів Америки

Агентство США  
з міжнародного розвитку

Державний  
департамент США

Міжнародна 
організація праці

Представницька група 
ООН в Україні

Агентство ООН  
у справах біженців

Дитячий фонд ООН Всесвітня організація 
охорони здоров’я

Організація з безпеки та 
співробітництва в Європі

Уряд Грецької 
Республіки

Генеральне управління 
з розвитку співпраці 

Міністерства 
закордонних справ Італії

Уряд Республіки  
Корея

Уряд Великого  
Герцогства Люксембург

Уряд Нової Зеландії Уряд Королівства 
Норвегія 

Уряд Королівства 
Бельгія

Уряд Португальської 
Республіки

Служба з питань кордонів 
та іноземців Міністерства внутрішніх 

справ Португалії

Уряд провінції Квебек Шведське агентство з 
питань міжнародної 
співпраці та розвитку

Швейцарське агентство 
з питань розвитку та 

співробітництва

Уряд Канади Уряд Чеської 
Республіки

Уряд Федеративної 
Республіки  
Німеччина

Федеральне відомство 
Німеччини з питань 
міграції та біженців

Європейський Союз

Міністерство 
закордонних справ 
Королівства Данія 
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Міністерство  
закордонних справ

 Королівства Норвегія 

Посольство Великої  
Британії в Україні 

Данський Червоний Хрест Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста 

Міжнародний дитячий фонд 
Й.В. Королеви Швеції Сильвії 



Якщо ви маєте запитання або хотіли б отримати публікації, звіти чи тематичні  
роздаткові матеріали Представництва МОМ, будь ласка, зв’яжіться з нами:

iomkievcomm@iom.int
вул. Михайлівська, 8, Київ 01001, Україна

Тел.: +38 044 568 50 15
Факс: + 38 044 568 50 16

www.iom.org.ua

Міграція  
для загального блага
Міжнародна організація  

з міграції

https://www.facebook.com/IOM.Ukraine


