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ЯКУ ДОПОМОГУ МОЖНА ОТРИМАТИ В МЕЖАХ ПРОЄКТУ? 

 

УВКБ ООН розпочинає програму фінансової допомоги людям, які були переміщені з різних регіонів 

України внаслідок військових дій.  Фінансова допомога – це одноразова допомога особам, які 

виїхали з регіонів, постраждалих від воєнних дій мета якої є допомогти людям задовольнити свої 

нагальні потреби в тому числі тимчасове житло, їжу та предмети особистої гігієни, аби вони могли 

оселитися та відновити життя на новому місці.  

 

Для реєстрації домогосподарства достатньо присутності одного представника родини  із 

оригіналами документів на кожного члена родини, які переїхали з ним. У разі відсутності 

оригіналів документів, реєстрація домогосподарства можлива лише за фізичної присутності всіх 

членів родини.  

 

ВАЖЛИВО! 

До членів  такого домогосподарства можуть входити всі члени родини, з наявними родинними 

зв’язками (двоюрідні сестри/браття, племінники, бабуся/дідуся) а також подружжя, що проживає 

разом, але не перебуває у шлюбі. 

 

Розмір допомоги становить 2220 грн на особу на місяць і буде виплачуватися щомісяця із 

розрахунку на кожного члена зареєстрованого домогосподарства протягом 3 місяців. Тобто, 

домогосподарство з 3 людей буде отримувати 6660 грн щомісяця протягом 3 місяців.  

Обробка даних займає від 2х днів до одного тижня. Однак все залежить від інституційної 

спроможності, працездатності та ситуації в країні. Протягом цього періоду зареєстрована особа 

отримає SMS/Viber повідомлення про перерахування грошової допомоги на відділення Укрпошти. 

Отримати грошову допомогу можна буде в автоматизованих відділеннях Укрпошти, з переліком 

відділень можна ознайомитись за лінком  https://www.ukrposhta.ua/doc/international-postal-

money-transfer/Dovidnyk_avtomatyzovanyx_poshtovyx_viddilen_19_05_2020.pdf чи QR кодом. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Будь-яка допомога фізичним особам, що перебувають/перебували на територіях, де проводяться 

бойові дії, звільняється від сплати ПДФО та відповідно від військового збору, незалежно від суми 

такої допомоги. Згідно Законоу №2120 про внесення змін до правил оподаткування благодійної 

допомоги. При зборі даних реєстратором, фізичним особам підприємцям рекомендовано 

надавати номер картки фізичної особи, що не стосується підприємницької діяльності.  

https://www.ukrposhta.ua/doc/international-postal-money-transfer/Dovidnyk_avtomatyzovanyx_poshtovyx_viddilen_19_05_2020.pdf
https://www.ukrposhta.ua/doc/international-postal-money-transfer/Dovidnyk_avtomatyzovanyx_poshtovyx_viddilen_19_05_2020.pdf


ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ? 

По грошову допомогу можуть звернутися особи, громадяни України та особи, що мають посвідку 

на постійне проживання в Україні, що були вимушені залишити місце проживання після 

24.02.2022, через ведення активних бойових дій. Програма допомоги розрахована на ВПО, які 

планують залишитися на території збору даних. Родини, які планують виїхати за межі країни 

найближчим часом не зможуть отримати грошову допомогу.  

Звертаємо увагу, що допомогу може отримати ВПО яка переїхала з місць проведення бойових дій. 

Особи, які змінили місце проживання в межах територій, де не ведуться бойові дії не може 

претендувати на грошову допомогу. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

ВПО 2014 року, які переселилися та проживають в області збору даних до 24 лютого 2022 р. не 

можуть отримати допомогу в межах даної програми. 

 

ВАЖЛИВО!  

Якщо людина була зарахована на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого 

агентства ООН/гуманітарної організації, така особа не можете бути зарахована на допомогу УВКБ 

ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агенції. Тому списки будуть 

перевірені, щоб видалити дублікати. 

!Це не стосується допомоги, яку надає держава! 

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ТРЕБА МАТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ? 

Для реєстрації  необхідно мати паспорт або свідоцтво про народження та ІНН кожного члена 

домогосподарства. Люди, які втратили чи пошкодили документи також можуть звернутися по 

грошову допомогу, можна зареєструватися за будь яким іншим документом, що засвідчує особу 

(водійське посвідчення, є-документ ДІЯ, пенсійне посвідчення та ін.). 

 

 

ЯКІ ОБЛАСТІ ОХОПЛЮЄ ПРОГРАМА? 

Наразі, програма грошової допомоги УВКБ ООН охоплює наступні міста: Львів, Мукачево, Ужгород, 

Вінниця, та Хмельницький.  

Найближчим часом програма буде доступна у таких областях, як Тернопільська, Івано-Франківська, 

Чернівецька та Дніпропетровська. Інформація про початок програми у цих областях буде доступна 

на нашому сайті  https://www.unhcr.org/ua/ або за телефоном гарячої лінії  0800307711.  

https://www.unhcr.org/ua/

