
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ,
ВИРОБЛЕНОЇ

БІЖЕНЦЯМИ ТА
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ





A l s u l i m a n
A n w a r

Біженець із Сирії,
виготовляє меблі на

замовлення

м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

+ 3 8  0 9 3  4 6 6  3 1  2 2

i n b o x @ c h a m - d e s i g n . n e t



Joel Kendieu
Б�женець �з Камеруну,

виготовляє продукц�ю �з
дерева (�грашки, лампи,

п�дсв�чники, вази,

органайзери тощо)

 

+38 066 464 49 16

joe.kend@yahoo.com

м. ХАРКІВ



Mohammad Bizhan Mohammad
Osman

 
Б�женець �з Афган�стану,

займається художньою
р�зьбою по дереву �

виготовляє вироби з дерева

+38 063 236 54 93

м. ОДЕСА



Dejene Yirgu 
 Gemberu

Б�женець з Еф�оп�ї,
власник кавової

крамниц� ABOLINA

Послуги:

Надання обладнання
Кавов� церемон�ї

Обсмажування кави

http://abolina.com.ua/

 

Київ, вул. Виборзька, 94

 

 

info@abolina.com.ua

 

 

+38 093 832 32 33

http://abolina.com.ua/


м. ОДЕСА
 

Lul Ibrahim 
Mohamed

 
 

Б�женка �з Сомал�,
займається с�мейним

б�знесом з виробництва
соус�в Lul

https://lulsauce.prom.ua

+38 091 804 37 82

https://lulsauce.prom.ua/


Belachew
Irina

Б�женка  з  Рос� ї ,
займається

ап�терап�єю  та
виробництвом

меду
 @irina.belachew

Мед з р�знотрав'я, акац�ї,
липовий, соняшниковий, крем-

мед, забрус, пропол�с, медове
вино, настойка з воскової мол�,

пилок, в�дпочинок на пас�ц�

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

c. ВЕДМЕДІВКА
(КИЇВСЬКА ОБЛ.)

+38 068 639 61 72

https://www.facebook.com/irina.belachew


H&F
bambini

Aminat Charakova
Б�женка з Дагестану,

займається пошивом
одягу для д�тей та

дорослих

м. КИЇВ

+38 099 260 61 69

amina.charakova@gmail.com



Sitora Kadyrova

Б�женка з Таджик�стану,

виготовляє на замовлення вип�чку 

(самса, пахлава бак�нська, наполеон,

медовик, торт-мурашник)  

м. КИЇВ

+38 063 437 55 05



Muhammad
Rahim Allahyar

 
Б�женець �з Афган�стану, 

пише картини на
замовлення.

Можна також купити
картину �з 

представленого асортименту

м. КИЇВ

+38 063 214 08 31



Елементи декору в стил�
"декупаж", еко сумки, рюкзаки,

плетен� кошики та килими

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

м. БОРИСПІЛЬ

Прибуток покриває витрати на
транспортування, що включає в

себе доставку гуман�тарної
допомоги (одягу, взуття, їж�,

засоби г�г�єни для ВПО)

 

 

+38 099 65 77 220

 

 

 

tamara20121954@gmail.com

HAND-MADE
 "НОВИЙ СХІД"

ГО "Новий Сх�д" була заснована в
2006 роц� з метою допомагати

вир�шувати психолог�чн� та
ф�нансов� потреби ВПО, залучати
б�льше талановитих та осв�чених

майстр�в для сп�впрац� з
громадою м�ста Борисп�ль

 



МАЙСТЕРНЯ ДОБРА
JOY & HELP

Мета проекту - п�дтримка
Центру реаб�л�тац�ї 

ж�нок з д�тьми Точка опори,

який за 9,5 рок�в своєї д�яльност�
допом�г зм�нити життя близько

300 ж�нок � 100 д�тей

50% кошт�в
 в�д покупок йдуть

 на потреби � поточн� витрати
центру (оплата оренди, 

комунальних послуг,

харчування � т.д.)

@blagotvoritelnaya

 

 

@joy_help

+38 063 425 88 21

 

 

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

Готов� товари, представлен� на
сайт�, �ндив�дуальний

 пошив �грашки,

 предмети �нтер'єру тощо

м. КИЇВ

https://www.facebook.com/blagotvoritelnaya/
https://www.instagram.com/joy_help/?hl=ru


Благодійна організація 
"Фундація добрих справ"

Орган�зац�я працює з ВПО 

з грудня 2014 року. 

Надає допомогу у вигляд�:
- гуман�тарної допомоги,

- психолог�чної допомоги,

- матер�альної допомоги,

- юридичних консультац�й

ЩО МОЖНА ЗАМОВИТИ
Бабус�-переселенки шиють
 еко-торбинки на продаж, 

п�клуючись про навколишнє
середовище.

Ус� вироби є ун�кальними

м. ІРПІНЬ

+38 093 622 68 81



м. СЕЛІДОВЕ
 (ДОНЕЦЬКА ОБЛ)

Майстриня 
Анастасія

ЩО МОЖНА 
ЗАМОВИТИ

Чашки, ложки з декором
 та прикраси

 �з пол�мерної глини
 

starec_7@meta.ua

+38 063-560-63-56

https://www.facebook.com/group
s/567336973621840/

https://www.facebook.com/groups/567336973621840/


БО "Друге дихання"

З 2005 року б�льше 300 ж�нок
 отримали тут допомогу  

Прибуток, отриманий 

в�д продажу кави, 

буде використаний для 

потреб притулку 

для ж�нок, що опинились у
складних життєвих
обставинах, та ВПО 

100% араб�ка, середн�й
ступ�нь обсмаження. 

Можна замовити
доставку в оф�с

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

@navincoffee

drugedyhannya.com.ua/ 

rozora-k@ukr.net

https://www.facebook.com/navincoffee/
http://drugedyhannya.info/


ГО "Мій.Дім.Юа"
Допомагає переселенцям

 реал�зовувати
 своє право на житло

 та �нш� права,

 передбачен� законом

50% вартост� товару йде на реал�зац�ю
житлового проекту для ВПО

Картини, �грашки,

плетен� кошики

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

м. КИЇВ
 

 

+38 093 127 1692

@bo.mu.razom

https://www.facebook.com/bo.mu.razom/


Vega
Nuts

Паста арах�сова, кокосова,

кунжутна та фундук-

шоколад

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

@VegaNutsButter

vega-nuts@ukr.net
НОВА  ГАЛЕЩИНА

 (ПОЛТАВСЬКА  ОБЛ )

https://www.facebook.com/VegaNutsButter/


ГО "Ніжність"ГО "Товариство захисту прав д�тей з
�нвал�дн�стю "Н�жн�сть" об'єднує д�тей з

�нвал�дн�стю, ВПО, їхн�х батьк�в та
оп�кун�в

Мило ручної роботи

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

+38 098 209 22 91

@niznist
м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛ)

https://www.facebook.com/niznist/


"Нова Я" 
 Мило ручної роботи �з
натуральними ол�ями,

картини, ф�гурки �з
пол�мерної глини

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

Ж�ноча �н�ц�атива в�д
 БФ "Слов'янське серце"

м. СВЯТОГІРСЬК

+38 050 420 2092

slavicheart2014@gmail.com

https://www.facebook.com/grou

ps/1432795406854509

https://www.facebook.com/groups/1432795406854509/


@chik_indeed

Фотоальбоми, блокноти,

лист�вки ручної роботи

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

Майстриня 
Жиряда Тетяна

+38 099 000 19 90

м. СВЯТОГІРСЬК

https://www.instagram.com/chik_indeed/?hl=ru


Майстриня 
Марина

Матвійчук
Мило ручної роботи 

з натуральними
ол�ями

м. КРЕМІННА
(ЛУГАНСЬКА ОБЛ)

@marinamatveichuk.martini

+38 066 208 66 18

https://www.facebook.com/marinamatveichuk.martini


ГО "Переселенці та 
громади разом"

Орган�зац�я допомагає переселенцям  �
малозабезпеченим категор�ям

м�сцевого населення у м�ст� Бердянськ

Мило та восков� св�чки
ручної роботи

ЩО МОЖНА
ЗАМОВИТИ

pereselencirazom2015@outlook.com

м. БЕРДЯНСЬК
(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ)

@pereselencirazom

https://www.facebook.com/pereselencirazom/


ГО "Семейный круг"
Орган�зац�я об’єднує батьк�в,

викладач�в та учн�в школи №52  

 м. Мар�уполя. Серед учн�в 240

д�тей з особливими осв�тн�ми
потребами та 73 переселенця. На

уроках арт-терап�ї учн� створюють
р�зноман�тн� роботи: картини,

�грашки, предмети декору, як�
можна придбати

+38 096 493 01 91

mariupol_school_52@ukr.net

м. МАРІУПОЛЬ

 Семейный круг

https://www.facebook.com/SKmrpl


Ус� представлен� в каталоз� б�женц� та внутр�шньо перем�щен� особи (ВПО)

отримали гранти на розвиток власного б�знесу або належать до громад,

як� беруть участь у програмах п�дтримки Агентства ООН у справах
б�женц�в (УВКБ ООН) в Україн� 



вул. Лаврська, 16, м. Київ, 01015, Україна
Тел.: +38 044 288 97 10

Електронна пошта: ukrki@unhcr.org

2019


