
Для кого призначений 
цей трансфер?

Звідки вирушає?

О котрій вирушає?

Чи буде надана медична 
допомога

Чи буде запропонована 
їжа та вода?

Чи можна брати з собою домашню 
тварину?

Що це за трансфер?

Які документи потрібні на румунському 
кордоні? 

Що буде після прибуття до прийомного центру Хуші в Румунії?

Скільки триватиме подорож?

Ці автобуси можуть забезпечити швидку та безпечну  
поїздку від українсько-молдовського кордону до Румунії.

Пункт відправлення знаходиться приблизно за 2,5 км від 
українсько-молдовського пункту пропуску Паланка, 
Республіка Молдова. Цю відстань можна проїхати 
автобусом.

ПРЯМИЙ АВТОБУС ВІД

ПУНКТУ ПРОПУСКУ

Для тих, хто був змушений залишити Україну. 
Громадяни третіх країн можуть звернутися до 
МОМ, щоб перевірити необхідні документи та 
візовий режим в'їзду до Румунії.

З прикордонного пунтку пропуску Паланка, 
Республіка Молдова.

Приблизно 5-6 годин з моменту відправлення 
до прибуття в Хуші, Румунія. Поїздка від Хуші 
до Ясси займе приблизно 1,5 години, а від 
Хуші до  Бухареста – 5 годин.  

У зв'язку з мінливістю ситуації та попиту, час 
відправлення може змінюватись. Будь ласка, 
запитайте уповноважений персонал для 
отримання додаткової інформації про точний 
час відправлення.

Будь-який документ, що посвідчує особу, – для 
українців, які хочуть подати документи на 
отримання притулку.
Дійсний паспорт (зокрема віза, якщо ви є 
громадянином третіх країн із візовим режимом 
для в'їзду до Румунії). Зверніться до персоналу 
МОМ, якщо виникнуть будь-які питання, або для 
отримання допомоги.

Так, можна. Ми просимо доглядати за нею в 
автобусі впродовж усієї подорожі.

Транспорт надано урядами Румунії 
та Республіки Молдова за підтримки Агентства 
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та 
Міжнародної організації з міграції (МОМ). 
Ваша подорож буде здійснюватись у  супроводі 
поліції. Автобуси відправляються у конвої з 
іншим транспортом, наданим Генеральною 
інспекцією з надзвичайних ситуацій Румунії, 
УВКБ ООН у Модові та ACTED.
Поїздка безкоштовна, від Вас не 
повинні вимагати жодних 
відшкодувань.

Автобус зупинятиметься 2-3 рази 
на маршруті, щоб Ви могли зробити 
невелику перерву/скористатися туалетом. Одна 
туалетна зупинка розташована безпосередньо 
перед молдовсько-румунським кордоном.

Будь ласка, зверніть увагу, що на 
молдовсько-румунському кордоні 
немає туалету, тому скористайтесь 
цією зупинкою.

Де будуть зупинки? 

На молдовсько-румунському кордоні 
будуть дві зупинки для перевірки 
документів: у Леушені (молдовська сторона 
молдовсько-румунського кордону) та в 
Албіці (румунська сторона 
молдовсько-румунського кордону)  

Загальний час очікування на
румуно-молдовському кордоні
становить приблизно 1,5 години.

Вам запропонують бутерброди, каву, чай 
та воду у пункті пропуску Паланка. Будь 
ласка, переконайтеся, що у Вас достатній 
запас їжі та води для подорожі.

Вам також запропонують їжу, воду та 
гарячі напої після прибуття до міста Хуші 
(Румунія). 

Медичний відділ МOM Молдови надасть 
необхідну медичну та психологічну 
допомогу перед Вашим відправленням, якщо 
Ви почуваєтесь погано або вам потрібні ліки. 

Пігулки від нудоти будуть доступні у пункті 
пропуску Паланка.

Коли Ви прибудете до прийомного центру 
Хуші Вам нададуть повну медичну допомогу
лікарі та парамедики центру.

Після прибуття до Хуші Вам буде надано медичну допомогу (за необхідності), їжу, воду та 
гарячі напої та можливість скористатися туалетом. Теплий одяг та інші непродовольчі 
товари, SIM-картка та Wi-Fi також доступні. На місці будуть представники місцевої влади та 
волонтери. Вони також спілкуються російською/українською – вони приязні та хочуть вам 
допомогти, тому, будь ласка, прислухайтесь до їхніх пропозицій.

Тут Ви зможете вирішити, чи залишитися у транзитному центрі, де є безкоштовне житло, 
або продовжити подорож до міста Ясси (приблизно 1,5 години) або Бухареста (приблизно 
5 годин).

Ви зможете дізнатися більш детальну інформацію про допомогу, розміщення та транспорт 
від персоналу у кожному місті після прибуття.

НАМЕТОВЕ 

МІСТЕЧКО 

ПАЛАНКА



ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД НАПАДУ РОСІЇ НА УКРАЇНУ, ДОСТУПНА В РУМУНІЇ

Українці, громадяни третіх країн та особи без громадянства, які вимушені залишити Україну, можуть 
подорожувати потягами безкоштовно. Для цього потрібно пред'явити один із наступних документів: 
документ/тимчасовий документ, що посвідчує особу, дозвіл на проживання або інші дозволи, видані 
румунською владою. Щоб вирушити до Західної Європи потягом, Вам потрібно доїхати з Румунії до 
Будапешта і там пересісти на потяг. Ви можете зробити це з міст Бухарест або з Ясси, але для цього 
необхідно зробити пересадку у місті Клуж. Є також потяги з Бухареста до Софії. Волонтери на вокзалі 
допоможуть дістати квитки.

WizzAir (https://wizzair.com/) та  агенство Vola.ro можуть запропонувати безкоштовні квитки та підтримку 
біженцям, які бажають подорожувати до їншіх країн. Всі квитки надаються за наявності.  Якщо  у Вас є 
бюджет, скористайтеся сайтом www.skyscanner.net для пошуку рейсів або попросіть допомоги з цим у 
волонтерів.

Потяги

ПрацевлаштуванняРозміщення

Обмін валют

Літаки

Спеціальні трансфери
Комітет з надзвичайних ситуацій, що діє в кожному окрузі Румунії,  може організовувати внутрішні та 
міжнародні автомобільні перевезення. Ви можете залишити свій запит на сайті: https://sprijindeurgenta.ro/

Громадяни України, які в’їхали в Румунію на законних 
підставах, можуть працевлаштуватися без спеціального 
дозволу. Знайти пропозиції роботи можна на одній з 
онлайн-платформ:

adeccojobsforukraine.com
jobs4ukr.com
ejobs.ro/en/ukraine

Є багато жителів Румунії, які бажають надати 
безкоштовне житло. Їхні пропозиції зібрані 
на платформі, створеній урядом Румунії, 
доступній за адресою: 
https://unacoperis.ro/uk.

BCR Bank пропонує обмін готівки з UAH (гривні) на RON (румунський лей) за офіційним курсом                          
за наявності готівки. За деталями телефонуйте за номером +40-373-514-244. Якщо у Вас є банківська картка, 
видана в Україні, Ви можете зняти RON (румунський лей) та EUR (євро), конвертація відбувається 
автоматично. Такі операції можна здійснити у банкоматах BCR, BRD та Raiffeisen Bank. Ви також можете 
використовувати для розрахунків картки, видані в Україні, або перерахувати гроші на картку, видану банком 
у Румунії.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ 
В БЕЗПЕЦІ

Переконайтесь, що у Вас є 
достатньо інформації про 
людину, з якою Ви 
подорожуєте, а також про 
маршрут, який Ви обрали. 
Поділіться цією 
інформацією з кимось, кому 
Ви довіряєте.
Насамперед контактуйте з 
фахівцями, державними 
службовцями aбо  з 
персоналом спеціалізованих 
громадських організацій  та 
дотримуйтесь їхніх 
рекомендацій.

Переконайтеся, що Ви знаєте 
адресу Вашого розміщення. 
Надішліть деталі людині, якій 
Ви довіряєте, та румунській 
владі, щоб Ваше 
місцезнаходження можна  
було відслідковувати. 
Дотримуйтесь рекомендацій 
румунської влади.

Ніхто не має права утримувати 
Ваші особисті документи, 
окрім органів влади. Якщо Ви 
розумієте, що Вам загрожує 
небезпека, зателефонуйте:

Національна лінія для
надзвичайних ситуацій

Для запитів, що 
стосуються дітей

Уся інформація про в'їзд та перебування у Румунії, процес подання на 
притулок, допомогу та можливості, що пропонує Румунія, доступні 
українською, російською, англійською та румунською мовами на сайті 
DOPOMOHA.RO.

Проскануйте QR-код
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