
ЯК ОТРИМАТИ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ УВКБ ООН І НЕ СТАТИ 

ЖЕРТВОЮ ШАХРАЙСТВА: 

 

1) Отримуй інформацію щодо грошової допомоги на офіційних джерелах УВКБ 

ООН: 

• https://www.unhcr.org/ua/ 

• https://help.unhcr.org/ukraine/ru/ 

• https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/  

• гаряча лінія УВКБ ООН 0800307711 

 

2) Партнерські організації УВКБ ООН, які збирають дані для включення у 

грошову допомогу:  

 

3) Інформація/документи, які необхідно надати для отримання грошової допомоги 

від УВКБ ООН: 

• ПІБ згідно ідентифікаційного документу; 

• Місце та дата народження, номер телефону, т.д.; 

• Ідентифікаційний код платника податків; 

• Свідоцтво про народження дітей; 

• Довідка ВПО (за наявності); 

• Номер банківської картки. 

УВАГА: Нам не потрібен ваш код CVV (тризначний код на картці), PIN-код карти 

або копії Ваших документів. Співробітники партнерських організаціій не повинні їх 

вимагати. 

 

4) Співробітники УВКБ ООН та парнерських організацій збирають дані для включення 

у програму грошової допомоги лише у спеціально облаштованих пунктах і ніколи 

не підходять до людей на вулиці, пропонуючи «зареєструватися на допомогу»;   

5) У пунктах збору інформації завжди доступні контакти для зворотнього зв’язку з 

УВКБ ООН та парнетрськими організаціями, а також номер гарячої лінія УВКБ 

ООН для повідомлення про шахрайство (0800307711); 

6) Співробітники партнерських організацій, які збирають інформацію для включення у 

програму грошової допомоги, мають брендовані предмети з лого власної 

організації (вище), лого УВКБ ООН (вище), а також службове посвідчення;  

7) УВКБ ООН надсилає наступні повідомлення про переказ грошей: 

 

• на банківський рахунок 

Вітаю! Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Це є грошова допомога 

для ВПО на 3 місяці. Гроші доступні на вашому картковому рахунку. Більше інформації 

https://www.unhcr.org/ua/
https://help.unhcr.org/ukraine/ru/
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/


ЯК ОТРИМАТИ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ УВКБ ООН І НЕ СТАТИ 

ЖЕРТВОЮ ШАХРАЙСТВА: 

за посиланням https://www.unhcr.org/ua/43231-unhcr–is–launching–a–cash–assistance–

programme–for–idps–ua.html або гарячою лінією 800 307 711. 

• переказ Укрпошти 

Отримайте переказ №ХХХХХХХХХХ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Гроші доступні у 

відділенні Укрпошти. Більше інформації про допомогу та адреси відділень за 

посиланням https://bit.ly/3xXZgDk або 800307711 (латинськими літерами). 

 

ПРИКЛАДИ ШАХРАЙСТВА, ПОВЯЗАНОГО З ГРОШОВОЮ ДОПОМОГОЮ ООН 
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