
ЯК ОТРИМАТИ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ УВКБ ООН І НЕ СТАТИ 

ЖЕРТВОЮ ШАХРАЙСТВА: 

 

1) Отримуйте 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 

 Телеграм-канал: https://t.me/IDPhelp 

 

2) Партнерська організація УВКБ ООН, яка збирає дані для включення у грошову 

допомогу: 

 

Благодійний фонд «Право на Захист» 

  
 

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

від УВКБ ООН: 

 податковий номер; 

 національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу; 

 довідка ВПО (за наявності); 

 банківська картка головного заявника у гривні; 

 свідоцтво про народження дітей (за необхідністю); 

 документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю); 

 посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за 

необхідністю). 

УВАГА: Нам не потрібен ваш код CVV (тризначний код на банківській картці), 

PIN-код карти або копії Ваших документів. Співробітники партнерських 

організаціій не повинні їх вимагати. 

 

4) Співробітники УВКБ ООН та парнерської організації збирають дані для включення 

у програму грошової допомоги лише у спеціально облаштованих центрах і ніколи 

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

Адреси центрів вказані на сайті УВКБ ООН Україна (вище);   

 

5) Співробітники УВКБ ООН та парнерської організації ніколи не контактують, не 

надсилають інформацію і не просять надати особисті дані через Facebook, 

Whatsapp чи інші соціальні мережі. Якщо Ви отримаєте повідомлення у соціальних 

мережах з проханням надати особисті дані для включення у грошову допомогу 

УВКБ ООН – це шахрайство; 

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: 

 

 

6) Будьте уважні до повідомлень від шахраїв, які видають себе за гуманітарні 

організації. Три речі, які ніколи не робить УВКБ ООН та партнерська організація, і 

які є ознакою шахрайства: 

 Дзвінки, повідомлення електронною поштою або SMS із запитами надати 

Ваш PIN-код або пароль від онлайн-банкінгу; 

 Прохання виконати «тестову транзакцію онлайн»; 

 Надсилання SMS або електронних листів із посиланням на веб-сайт, на якому 

Вас просять ввести дані онлайн-банкінгу 

 

7) У центрах збору даних 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); 

 

8) Співробітники партнерської організації, які збирають інформацію для включення у 

програму грошової допомоги, мають брендовані предмети з логотипом власної 

організації (вище), логотипом УВКБ ООН (вище), а також службове 

посвідчення;  

 

9) УВКБ ООН надсилає наступне повідомлення про переказ грошей на банківський 

рахунок: Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Більше 

інформації за посиланням https://bit.ly/3vdWVAX або гарячою лінією 0 800 307 711. 

ПРИКЛАДИ ШАХРАЙСТВА, ПОВЯЗАНОГО З ГРОШОВОЮ ДОПОМОГОЮ ООН 

 


