
 
 

 
 

ЄС та МОМ допомагають Україні та 
Білорусі зміцнити спільний кордон 
 
Технічне обладнання та транспортні засоби вартістю два мільйони євро було передано Державній 
прикордонній службі України в Житомирі 22 листопада. Ця технічна допомога є частиною другої фази 
міжнародного проекту СУРКАП, що зміцнює потенціал прикордонних відомств України та Білорусі із 
захисту спільного кордону. Проект фінансується Європейським Союзом та впроваджується МОМ. 
 
«Сучасне обладнання та транспортні засоби, придбані в рамках проекту, допоможуть Північному 
регіональному управлінню Державної прикордонної служби України забезпечити роботу мобільних 
підрозділів на українсько-білоруському кордоні», – заявив Перший заступник Голови Державної 
прикордонної служби України, генерал-лейтенант Василь Серватюк. 
 
Більше 
 
 

Генеральний директор МОМ відвідав Київ 
 

Генеральний директор Міжнародної організації з міграції Вільям 
Лейсі Свінг 6-7 жовтня відвідав Київ для зустрічі з українськими 
високопосадовцями. Його візит збігся в часі зі святкуванням 20-
річчя роботи Представництва МОМ в Україні, яке наразі є 
найбільшою місією МОМ у Європі. 
 
«Ми сподіваємося на подальше зміцнення співпраці з нашими 
українськими колегами. Наша загальна мета полягає в тому, щоб 
максимально використовувати можливості і звести до мінімуму 

проблеми, пов'язані з міграцією»,  – зазначив Генеральний директор Свінг під час зустрічі з Віце-прем'єр-
міністром і Міністром регіонального розвитку України паном Геннадієм Зубком. 
 
В ексклюзивному інтерв'ю інтернет-виданню «Апостроф» Гендиректор МОМ пояснив причини сучасної 
міграційної кризи, зазначивши, що антимігрантська політика, яку культивують багато країн, викличе тільки 
більше смертей.  

Більше 
 
 

 
 

Інсталяція МОМ закликає українців до 
боротьби з торгівлею людьми 

 
З нагоди Міжнародного дня боротьби за скасування рабства, 2 грудня 2016 року МОМ відкрила в Києві 
інсталяцію «ГРАНІ3», покликану розказати громадськості про ризики торгівлі людьми та закликати до 
боротьби із сучасним рабством. Інсталяція надає важливу інформацію про явище торгівлі людьми, 
знайомить із реальними історіями постраждалих, порадами із безпечного працевлаштування та 
подорожей, а також номерами гарячих ліній із протидії торгівлі людьми.   
 
Інсталяцію виготовлено МОМ у партнерстві з Міністерством соціальної політики України за фінансування 
Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та щедрої підтримки американського народу через 
проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Протягом 2017 року вона подорожуватиме 
Україною, підвищуючи обізнаність людей із небезпеками торгівлі людьми. 
 
Більше 

 
 

АКЦЕНТИ 
• МОМ підписала угоду з Євросоюзом про 

імплементацію проекту вартістю  
27,2 млн євро, що передбачає 
впровадження інтегрованої 
інформаційної системи управління 
міграційними процесами (IMMIS), якою 
користуватимуться Державна міграційна 
та Державна прикордонна служби 
України. 

• За останні три місяці 2016 року 
Представництво МОМ в Україні надало 
допомогу із відльотом 1 228 мігрантам, 
що переселяються до США та країн ЄС. 

 
МОМ надала грошову 
допомогу 7 тис. ВПО для 
забезпечення нагальних 
потреб 
2016 року близько 7 тис. ВПО у 13 
областях України отримали грошову 
допомогу в рамках проекту МОМ, який 
фінансувався урядом Німеччини. Люди 
похилого віку, родини з трьома та більше 
дітьми, особи з інвалідністю та родини 
переселенців із одним годувальником 
отримали по 1980 грн. на особу. 
Допомога надавалася у два раунди, 
другий було завершено у грудні 2016 
року. За даними моніторингу після видачі 
допомоги, 40% респондентів не могли 
дозволити собі відвідати лікаря або 
придбати необхідні ліки; 16% 
неповноцінно харчувалися, щоб 
заощадити кошти. 
 

 
 

Більше 
 

 
Ситуація з меншинами  
в центрі уваги уряду, 
громадянського 
суспільства та 
міжнародних 
організацій 
Секретаріат Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, Агентство 
ООН у справах біженців та МОМ зібрали 
понад сто представників українського 
уряду, міжнародних організацій та 
громадянського суспільства на 
конференції в Києві 3 листопада 2016 
року. Метою заходу було обговорення 
того, як два з половиною роки конфлікту 
вплинули на толерантність та сприйняття 
меншин в Україні. 

Більше 
 

 
МОМ представила 
оновлений огляд 
міграційних трендів  
в Україні 
МОМ опублікувала третє видання 
брошури «Міграція в Україні: факти і 
цифри», що надає оновлену добірку 
міграційної статистики та огляд розвитку 
основних міграційних процесів. 
Упорядником брошури є пані Олена 
Малиновська, Головний науковий 
співробітник Національного інституту 
стратегічних досліджень. 
 

 
Більше 
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