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UKRAINE: Information for persons of concern  

 

For persons inside Ukraine, UNHCR advises you to: 

• Stay informed and connected (via radio, TV, Internet) and follow official advice 
for your security. Listen to official messages from emergency services, local 
authorities, and follow the instructions, including curfews. 

• Keep a copy (even digital) of your documents in a safe place. The replacement 
of lost documents will be easier if people can present a copy to the SMS later. 

• For advice on how to provide emotional support to children during these 
difficult times, see pages such as this. 

 
The Ukraine State Emergency Services (SES) has a WhatsApp helpline for critical 

updates. To start using the helpline, save the number +380676785917 in your contacts 

and text the word почати (begin) in a WhatsApp message. Link: 

https://www.turn.io/news/ukraine-state-emergency-services  

There is also a hotline phone number for IDPs at: 0-800-307-711.  
 
UNHCR can be contacted at phone number +38 (044) 288 97 10 and by e-mail: 
ukrki@unhcr.org. Note that these hotlines are receiving a high number of calls.  
 
UNHCR is doing its outmost to ensure that its services and assistance are continued 
and strengthened. Please note that UNHCR is, however, not involved in evacuations 
of any person from Ukraine.  
 
For more information, please see our HELP page in Ukraine: 
https://help.unhcr.org/ukraine/ 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1m-A05khVuf3uaoO9cSdOM98C4dKIVx2F/view
https://www.turn.io/news/ukraine-state-emergency-services
mailto:ukrki@unhcr.org
https://help.unhcr.org/ukraine/about-unhcr-in-ukraine/
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For Ukrainians traveling to or present in other countries 

please see the below for information on asylum procedures and where to go for help 

• In the Czech Republic: UNHCR HELP page: https://help.unhcr.org/czech/ and official 

government webpage : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-

ukrajiny.aspx (hotline number +420 974 801 802). UNHCR can be contacted at 

czepr@unhcr.org or by phone +420 776 437 775. 

• For Bulgaria: Please see the page of the Bulgarian asylum authorities here: 

https://gov.bg/bg/ukraine/news/5657 . UNHCR can be contacted at: 

bulso@unhcr.org or by phone number: +359 2 98 02 453. 

• In Hungary: Please see the UNHCR HELP page for Hungary: 

https://help.unhcr.org/hungary/ and the page of the Hungarian Helsinki Committee: 

https://helsinki.hu/Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf. UNHCR can be contacted at 

hunbu@unhcr.org or +36 1 336 3060. 

• In Moldova: Please the official government webpage: http://bma.gov.md/ro/. Please 

feel free to contact the Law Centre for Advocates for legal aid: www.cda.md and the 

Charity Centre for social aid: www.ccr.md . There is also a webpage with other service 

providers here: https://dopomoga.life/ UNHCR can be contacted at: 

hunbu@unhcr.org or by phone +373 22 271 853. 

• In Poland: Please see the UNHCR HELP page for Poland: 

https://help.unhcr.org/poland/ and the Polish government website for Ukrainians: 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en (scroll down for additional languages and 

note their hotline at: +48477217575). UNHCR can be contacted by email 

polwa@unhcr.org and at +48 22 628 6930. 

• In Romania: Please see the UNHCR HELP page for Romania: 

https://help.unhcr.org/romania/ and the website of our partner, the National Council 

for Refugees: https://www.cnrr.ro/index.php/ro/. UNHCR can be contacted by 

phone: +40 723 653 651 (available 24/7) and email: rombu@unhcr.org. 
• In Slovakia: Please see the UNHCR HELP page for Slovakia here:  

https://help.unhcr.org/slovakia/ and the Slovak government website for Ukrainians 

at: https://ua.gov.sk/en.html. UNHCR can be contacted at hunbu@unhcr.org or by 

phone +36 1 336 3060. 

• In all other countries: Please see the UNHCR HELP page https://help.unhcr.org/ and 

select the relevant country (in dropdown menu). 

 

https://help.unhcr.org/czech/
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
mailto:czepr@unhcr.org
https://gov.bg/bg/ukraine/news/5657
mailto:bulso@unhcr.org
https://help.unhcr.org/hungary/
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/2022/02/Hungarian_Helsinki_Comittee_Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf
mailto:hunbu@unhcr.org
http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://www.cda.md/
http://www.ccr.md/
https://dopomoga.life/
mailto:hunbu@unhcr.org
https://help.unhcr.org/poland/
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en
mailto:polwa@unhcr.org
https://help.unhcr.org/romania/
https://www.cnrr.ro/index.php/ro/
mailto:rombu@unhcr.org
https://help.unhcr.org/slovakia/
https://ua.gov.sk/en.html
mailto:hunbu@unhcr.org
https://help.unhcr.org/
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Iнформація щодо ситуації в Україні 

Особам, які знаходяться в Україні, УВКБ ООН радить: 

• Залишатися проінформованим та на звязку (за допомогою радіо, ТВ та 

Інтернету) та слідувати офіційним порадам щодо вашої безпеки. Дослухайтеся 

до офіційних повідомлень від надзвичайних служб, місцевої влади, та слідуйте 

інструкціям, включно із тими, що стосуються комендантської години; 

• Тримайте копію (навіть цифрову) Ваших документів у безпечному місці. Заміна 

втрачених документів буде легшою, якщо Ви зможете надати копію документів 

у ДМС пізніше; 

• Отримати поради щодо підтримки дітям під час обстрілів можна отримати на 

цій сторинці. 

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є інформаційна гаряча лінія 

WhatsApp для отримання критичних оновлень. Щоб почати користуватися 

гарячою лінією, збережіть номер +380676785917 у контактах та надішліть слово 

починати у повідомленні WhatsApp. Посилання: 

https://www.turn.io/news/ukraine-state-emergency-services 

УВКБ ООН робить все можливе, щоб продовжити надання своїх послуг та 

домопоги, а також щоб посилити їх. Щоб отримати більше інформації, будь-

ласка зверниться до нашої HELP (Допомога) сторінки в Україні 

https://help.unhcr.org/ukraine/about-unhcr-in-ukraine/ 

Важливо зазначити, що УВКБ ООН не задіяно у процедурах, повязаних із 

залишенням України, або у процедурах евакуації з України для будь-яких осіб. 

 

Громадяни України, які подорожують або знаходяться в інших країнах, 

можуть звернутися до інформації, наведеної нижче щодо процедур отримання 

притулку, а також до ресурсів із інформацією про допомогу: 

https://drive.google.com/file/d/1m-A05khVuf3uaoO9cSdOM98C4dKIVx2F/view
https://drive.google.com/file/d/1m-A05khVuf3uaoO9cSdOM98C4dKIVx2F/view
https://www.turn.io/news/ukraine-state-emergency-services
https://help.unhcr.org/ukraine/about-unhcr-in-ukraine/
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• У Чеський Республиці, Зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) 

УВКБ ООН https://help.unhcr.org/czech/ а також до урядової сторінки 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx (номер гарячої 

лінії +420 974 801 802) 

• В Угорщині, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН в 

Угорщині https://help.unhcr.org/hungary/ а також до сторінки Угорської 

Гельсинкої Спілки https://helsinki.hu/Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf. 

• У Молдові,  зверниться, будь-ласка, до сторінки державних органів щодо 

надання притулку 

http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B

2%D0%BE а також до цієї партнерської сторінки https://dopomoga.life/. Ви 

можете звязатися із офісом УВКБ ООН електронною поштою hunbu@unhcr.org 

• У Польщі, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН у 

Польщі https://help.unhcr.org/poland/ а також до польского урядового веб-сайта 

для громадян України https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en (необхідно 

прокрутити сайт донизу, щоб отримати інформацію іншими мовами, також 

зверніть увагу на номер гарячої лінії +48477217575) 

• У Румунії, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН у 

Румунії https://help.unhcr.org/romania/ а також до веб-сайту нашого партнера, 

Румунської Національної Ради у справах біженців 

https://www.cnrr.ro/index.php/ro/ 

• У Словаччині, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ ООН у 

Словаччині https://help.unhcr.org/slovakia/ та до словацького урядового веб-

сайта для громадян України: https://ua.gov.sk/en.html. 

• У всіх інших країнах, зверниться, будь-ласка, до сторінки HELP (Допомога) УВКБ 

ООН https://help.unhcr.org/ та оберіть відповідну країну 

https://help.unhcr.org/czech/
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://help.unhcr.org/hungary/
https://helsinki.hu/Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf
http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://bma.gov.md/ro/content/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://dopomoga.life/
mailto:hunbu@unhcr.org
https://help.unhcr.org/poland/
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en
https://help.unhcr.org/romania/
https://www.cnrr.ro/index.php/ro/
https://help.unhcr.org/slovakia/
https://ua.gov.sk/en.html
https://help.unhcr.org/
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