
Програми багатоцільової грошової допомоги

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ
Станом на 30 травня 2022 року

Примітка: Ви не можете повторно реєструватись, якщо ви вже зареєстровані для одержання фінансової допомоги на аналогічну суму від якоїсь з установ ООН або гуманітарних організацій.

Організація Механізм 
переказу Реєстрація Зворотний 

зв’язок Скарги Області Критерії відбору

Агентство з 
питань технічного 
співробітництва та 
розвитку (ACTED) 

Відділення 
«Ощадбанку» 

або «Укрпошти»

Особисто у 
визначених місцях 
через кол-центри 

реєстрації:

+38-099-144-36-13
+38-095-365-62-19
+38-093-609-92-77
+38-099-636-89-96

Гаряча лінія (понеділок - 
п’ятниця, 09:00-16:00):

+38-073-148-38-54
+38-066-265-60-11
+38-068-948-07-26

або на електрону пошту:
ukraine.hotline@acted.org

Винницька, 
Волинська, 

Дніпропетровська, 
Кіровоградська, 

Київська, 
Львівська, Одеська, 

Харківська, 
Чернігівська, 
Чернівецька.

Групи, яким планується надати допомогу: (1) вразливі зареєстровані або 
незареєстровані  внутрішньо перемішені особи  в Україні; (2) родини, в яких батько/
мати  сам/сама виховує дітей; (3) очолювані жінками родини; (4) родини з літніми 
людьми або самотні літні люди; (5) родини з вагітними або жінками, які годують 

груддю; (6) родини з трьома або більше дітьми, та з новонародженими дітьми 
до 1 року; (7) родини з людьми з I та II групою інвалідності; (8) родини члени якої 

потребують дорого лікування або догляду; (9) родини, які втратили джерело прибутку; 
(10) родини житло яких було частково або повністю зруйновано; (11) родини, що 

були переміщені протягом останніх 10 днів; (12) непереміщені родини, що мешкають 
безпосередньо у зоні конфлікту.

Карітас України 
Caritas Ukraine

Банківський 
переказ

За місцем евакуації, 
у офісі, у місцях 
компактного/
тимчасового 
проживання 

Ви можете звернутися 
на гарячу лінію Карітас 

України з 9:30 до 16:00 за 
номером:

0-800-336-734

Дніпропетровська, 
Запорізька, Івано-

Франківська, 
Львівська, Одеська, 

Полтавська

Групи, яким планується надати допомогу: (1) люди, які тільки що евакуювалися 
(протягом 7 днів) з окупованих територій; (2) ВПО, що тимчасово проживають у місцях 

компактного проживання.

Критерії відбору: Під визначення «вразливі люди» попадають наступні категорії: 
(1) родини, в яких батько/мати сам/сама виховує дітей; (2) вагітні жінки або жінки, 
які годують груддю; родини з трьома або більше дітьми; (3) люди з інвалідністю (I-II 

група); (4) одинокі літні люди (60+); (5) люди с серйозними захворюваннями; (6) люди 
з низькими доходами (менш ніж 2 220 грн на члена родини); (7) люди з критично 

незадоволеними гуманітарними потребами.

Данська рада у 
справах біженців

Danish Refugee 
Council (DRC)

Банківський 
переказ у 

Райффайзен 
Банк Аваль в 

Україні

Перелік потенційних 
отримувачів 

допомоги 
від місцевих 
неурядових 

партнерів та уряду. 

Гаряча лінія (понеділок - 
п’ятниця, 09:00-17:00):

+38 (050) 207 30 35, 
+38 (073) 406 81 41, 
+38 (050) 933 97 19, 
+38 (096) 585 42 40, 

або на електрону пошту:
UKR-feedback@drc.ngo

Вся територія 
України 

Групи, яким планується надати допомогу: зареєстровані або незареєстровані  
внутрішньо перемішені особи та постраждале населення на підконтрольних уряду 

територіях України.



Програми багатоцільової грошової допомоги

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ
Станом на 30 травня 2022 року

Примітка: Ви не можете повторно реєструватись, якщо ви вже зареєстровані для одержання фінансової допомоги на аналогічну суму від якоїсь з установ ООН або гуманітарних організацій.

Організація Механізм 
переказу Реєстрація Зворотний 

зв’язок Скарги Області Критерії відбору

Dorcas Aid 
International

Переказ через 
«Укрпошту»

Особиста 
реєстрація у 

цільових районах за 
підтримки місцевих 

органів влади, 
церков та інших 

місць тимчасового 
проживання, що 
приймають ВПО.

Н/Д Закарпатська  та 
Запорізька

Групи, яким планується надати допомогу: зареєстровані або незареєстровані  
внутрішньо перемішені особи та постраждале населення на підконтрольних уряду 

територіях України.

Естонська рада у 
справах біженців/ 
фонд «Єдність за 

майбутнє»

Estonian Refugee 
Council / Unity for the 

Future

Банківський 
переказ

Натисніть тут  
для отримання 

інформації щодо 
реєстрації.

Натисніть тут  для 
отримання інформації 
щодо допомоги через 

Vibеr.

Натисніть тут  щодо 
отримання подальшої 
інформації стосовно 
гарячої лінії та інших 

питань.

Натисніть тут 
щодо отримання 

подальшої 
інформації стосовно 
областей реєстрації.

Групи, яким планується надати допомогу: (1) мати/батько, яка/який сама/сам 
виховує неповнолітніх дітей; (2) родини з людьми з інвалідністю або хронічними 

захворюваннями; (3) родини з дітьми (особливо малозабезпечені родини); (4) родини 
з літніми людьми або літні люди, які втратили житло або були змушені переїхати.

Організація 

HEKS-EPER
Банківський 

переказ

Особиста 
реєстрація у 

цільових районах за 
підтримки місцевих 

органів влади

Гаряча лінія (понеділок - 
п’ятниця, 09:00-16:00):

Telegram:

+38-095-763-09-29 
+38-097-647-42-28

або на електрону пошту:
ukrainecrm@heks-eper.org

Запорізька, 
Миколаївська, 

Херсонська 

Групи, яким планується надати допомогу: зареєстровані або незареєстровані  
внутрішньо перемішені особи та постраждале населення на підконтрольних та не 

підконтрольних уряду територіях України.

Норвезька рада у 
справах біженців 
(NRC) - Norwegian 

Refugee Council

Перекази 
RedRose 

Moneygram 
банківський 

переказ 
«Укрпошта»

Самореєстрація 
через WhatsApp за 

номером  
0-800-609-844  

(або  
+38-0-800-609-844) 

або через бот у 
Facebook

Гаряча лінія (кожного дня, 
08:00-18:00):

0-800-302-007

Вся територія 
України. Особливо, 

важкодоступні 
місця. 

Групи, яким планується надати допомогу: критерії відповідності Робочої групи з 
надання грошової допомоги

https://www.pagulasabi.ee/uk/bagatocilova-groshova-dopomoga-v-ukrayini
http://bit.ly/3782U2u
https://register.pagulasabi.ee/uk
https://register.pagulasabi.ee/uk
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_cwg_key_agreements_on_aargeting_task_team_1_22032022.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_cwg_key_agreements_on_aargeting_task_team_1_22032022.pdf


Програми багатоцільової грошової допомоги

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ
Станом на 30 травня 2022 року

Примітка: Ви не можете повторно реєструватись, якщо ви вже зареєстровані для одержання фінансової допомоги на аналогічну суму від якоїсь з установ ООН або гуманітарних організацій.

Організація Механізм 
переказу Реєстрація Зворотний 

зв’язок Скарги Області Критерії відбору

Організація «Людина 
в біді»

People in Need

банківський 
переказ

Особиста 
реєстрація у 

цільових районах 
у попередньо 

узгоджену дату та 
час 

Гаряча лінія (понеділок - 
п’ятниця, 09:00-17:00):

0-800-210-174

Telegram/Whatsapp/Signal:

099-767-3706

або на електрону пошту: 
hotline.ukr@peopleinneed.

cz

Вінницька, 
Волинська, 

Дніпропетровська, 
Житомирська, 

Запорізька, Івано-
Франківська, 

Кіровоградська, 
Львівська, 

Миколаївська, 
Полтавська, 
Рівненська, 

Сумська, 
Чернівецька, 
Чернігівська

Групи, яким планується надати допомогу: ВПО та родини ВПО, що відповідають хоча б 
одному стандартному  критерію вразливості

Продовольча та 
ільськогосподарська 

організація ООН 
(ФАО) 

UN FAO (Food 
and Agriculture 
Organization)

банківський 
переказ або 

переказ через 
Western Union

Реєстрація буде 
проводитися 

партнерами. У 
Херсонській області 

– самореєстрація 
домогосподарств, 

що були попередньо 
відібранні

Гаряча лінія (понеділок - 
п’ятниця, 08:30-17:30):

+38-099-090-75-82

або на електрону пошту:
UA-feedback@fao.org

Дніпропетровська, 
Запорізька, 
Херсонська

Групи, яким планується надати допомогу: домогосподарства у сільській місцевості, 
що постраждали унаслідок конфлікту, включно з внутрішньо перемішеними 

особами, приймаючими родинами, та інші вразливі сільські домогосподарства на 
підконтрольних та не підконтрольних уряду територіях України, що відповідають 
одному або декільком критеріям: (1) відсутність постійного джерела прибутку; (2) 
на даний час є переміщеними особами ; (3) приймаюча родина; (4) мають фізично 

пошкоджене житло; (5) родина, де дітей виховує один батько/мати; (6) родини з 
трьома та більше дітьми у віці до 17 років; (7) родини з літніми людьми (людиною) у 
віці 65+; (8) родини з вагітними жінками або жінками, які годують груддю; (9) родини, 

що мають людей з психічною або фізичною інвалідністю; (10) родини, члени якої 
мають хронічні захворювання.

Міжнародна 
організація з міграції 

(МОМ)

IOM

у відділені 
«Укрпошти» Н/Д

Ви можете звернутись на 
«гарячу лінію» за тел.:

+38-095-240-35-11
+38-067-406-63-27

або на електрону пошту:
kievtransparent@iom.int

Н/Д 

Групи, яким планується надати допомогу: (1) люди переміщені з місць свого 
постійного проживання унаслідок військових дій; (2) приймаючі родини, які не 

отримують підтримку від держави.

Пріоритетні групи, яким планується надати допомогу: (1) вагітні або жінки, які 
годують груддю; (2) родини, які очолює лише мати/батько; (3) родини з дітьми та/

або людьми старше 65 років на утриманні, (4) родини з членами сім’ї з психічною та 
фізичною інвалідністю та/або які потребують медичного лікування.



Програми багатоцільової грошової допомоги

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ
Станом на 30 травня 2022 року

Примітка: Ви не можете повторно реєструватись, якщо ви вже зареєстровані для одержання фінансової допомоги на аналогічну суму від якоїсь з установ ООН або гуманітарних організацій.

Організація Механізм 
переказу Реєстрація Зворотний 

зв’язок Скарги Області Критерії відбору

Управління 
Верховного комісара 

ООН у справах 
біженців (УВКБ)

UNHCR

у відділені 
«Укрпошти»

або банківський 
переказ

В центрах реєстрації 
у регіонах 

присутності

Ви можете звернутись на 
«гарячу лінію» УВКБ за 

номером 0-800-307-711.

Вінницька, 
Дніпропетровська, 

Закарпатська, 
Івано-Франківська, 

Львівська, 
Полтавська, 

Тернопільська, 
Хмельницька, 

Черкаська, 
Чернівецька

Групи, яким планується надати допомогу: зареєстровані або незареєстровані  
внутрішньо перемішені особи та постраждале населення на підконтрольних уряду 

територіях України.

ЮНІСЕФ

UNICEF

зарахування 
на банківський 

рахунок або 
дебетову картку

Щоб 
зареєструватися, 

натисніть тут.

Ви можете звернутись на 
«гарячу лінію» ЮНІСЕФ 

(понеділок-п’ятниця, 
08:00-22:00) за номером: 

0-800-600-017.

Вся територія 
України 

Групи, яким планується надати допомогу: (1) родини з 3 або більше дітьми до 18 
років, з принаймні однією дитиною до 2 років на момент звернення; (2) родини з 2 

або більше дітьми до 18 років, в т.ч. з принаймні однією дитиною з інвалідністю; (3) 
прийомні батьки або опікуни також можуть звертатись за отриманням допомоги, 

якщо вони відповідають критеріям (1) або (2).

Товариство 
Червоного Хреста 

України (ТЧХУ)

URCS

отримання 
у відділені 

Moneygram, 
банківський 

переказ 

Декілька способів: 
пряма реєстрація, 

інші способи 

Гаряча лінія (понеділок - 
п’ятниця, 09:00-17:00):

0-800-332-656

Конфіденційний зворотній 
зв’язок:  

sos@redcross.org.ua

Загальний зворотній 
зв’язок: 

 feedback@redcross.org.ua

Офіційний веб-сайт:
https://redcross.org.ua

Волинська, 
Закарпатська,Івано-

Франківська, 
Львівська, 
Рівненська, 

Тернопільська, 
Хмельницька, 
Чернівецька 

Групи, яким планується надати допомогу: (1) зареєстровані ВПО, (2) малозабезпечені 
родини.

 Для подальшого узгодження та погодження: (1) одинокі матері; (2) вагітні жінки; (3) 
діти з  інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства; (4) люди з інвалідністю та ті, 
хто не мають право на отримання пенсії; (5) великі родини; (6) безробітні пенсійного 

віку, які ще не мають права отримувати пенсію; (7) опікуни дітей з хворобами.

https://register.unicef.org/
https://redcross.org.ua


Програми багатоцільової грошової допомоги

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ
Станом на 30 травня 2022 року

Примітка: Ви не можете повторно реєструватись, якщо ви вже зареєстровані для одержання фінансової допомоги на аналогічну суму від якоїсь з установ ООН або гуманітарних організацій.

Організація Механізм 
переказу Реєстрація Зворотний 

зв’язок Скарги Області Критерії відбору

Всесвітня 
продовольча 

програма ООН (ВПП)

WFP

прямий переказ 
коштів або 

переказ через 
Western Union

Щоб 
зареєструватися,   

натисніть тут.

Натисніть тут,  щоб 
надати зворотній зв’язок. По всій Україні Для отримання додаткової інформації натисніть тут.

Організація

ZOA

банківський 
переказ або 

переказ через 
Money Gram

(1) особиста 
реєстрація у 

цільових районах;

(2) перелік 
потенційних 
бенефіціарів, 

наданий місцевими 
організаціями, 

церквами;

(3) реєстрація 
за допомогою 
реєстраційної 

форми на Red Rose.

Гаряча лінія (понеділок - 
п’ятниця, 09:00-17:00):

Telegram:

+38-050-810-27-01

або на електрону пошту:
report.ukraine@zoa.ngo

Закарпатська

Групи, яким планується надати допомогу: зареєстровані або незареєстровані  
внутрішньо перемішені особи та постраждале населення на підконтрольних уряду 

територіях України.

https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/code
https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/help
https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/faq

