
 
 

УВКБ ООН та ЮНІСЕФ продовжує можливість для вразливих категорій біженців з 
України зареєструватися для отримання одноразової грошової допомоги на зимові 

потреби 

З метою підтримки вразливих українських сімей, окремих 
осіб, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які 
постраждали внаслідок війни в Україні, які не були 
зареєстровані для одноразової грошової допомоги на зимові 
потреби у листопаді 2022 року, УВКБ ООН та ЮНІСЕФ у 
винятковому порядку продовжить реєстрацію на отримання 
одноразової екстреної грошової допомоги на зимові потреби 
до 20 січня 2023 року.  

Біженці [odidenec], які не зареєструвалися в УВКБ ООН або 
не верифікували свої дані в базі даних УВКБ ООН, можуть 
звернутися до пунктів реєстрації УВКБ ООН з 29 листопада 
2022 року по 20 січня 2023 року, якщо вони відповідають 
певним критеріям. Будь ласка, уважно ознайомтеся з 
наведеними нижче критеріями, які повинні бути виконані в 
сукупності, перш ніж звертатися до УВКБ ООН для 
реєстрації: 

• Громадяни України, особи без громадянства або громадяни третіх країн, які втекли з України та в'їхали 
до Словаччини 24 лютого 2022 року або пізніше (принаймні один член сім'ї повинен був втекти на цю дату 
або пізніше); 
ТА 

• які мають статус тимчасового захисту [odidenec] або подали заяву про надання притулку в Словаччині;  
ТА 

• які ще не зареєструвалися в УВКБ ООН для отримання одноразової грошової допомоги на зимові потреби 
або не верифікували свої дані в базі даних УВКБ ООН. 

На додаток до вищезазначеного, заявник, який має право на отримання допомоги, повинен належати принаймні 
до ОДНІЄЇ з наступних категорій: 

• Самотні батьки або опікун з однією чи кількома дітьми; 
АБО 

• Літня людина (60+);  
АБО 

• Особа з підтвердженими особливими потребами (наприклад, особа з посвідченням інвалідності; особа з 
медичним висновком, що підтверджує серйозний стан здоров'я; самотня жінка, яка перебуває в групі 
ризику, наприклад, самотня вагітна жінка). Специфічні потреби будуть розглядатися на індивідуальній 
основі. 

Це буде одноразова виплата у розмірі 150 євро на особу, максимум 400 євро на сім'ю. Виплата буде 
здійснена через Ваш словацький банківський рахунок або Western Union у січні 2023 року. 

Примітка: Сім'ї, які зареєстровані в Червоному Хресті, не можуть реєструватися в УВКБ ООН. 

У разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН-ЮНІСЕФ: 

Безкоштовна лінія: 0800 22 12 30 (дзвінок зі словацького номера телефону) 
Не безкоштовна : +421 2 22 11 56 50 (дзвінок не зі словацького номера телефону) 

З понеділка по п’ятницю (робочі дні), з 8:00 до 20:00 
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Для отримання додаткової інформації, підпишіться на Телеграм-канал: t.me/unhcr_slovakia 


