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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИТУАЦІЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
 

До уваги жителів муніципалітету Тулча та громадян України:  
 
для того, щоб бути максимально ефективними в управлінні 

ситуацією з українськими громадянами, які прибувають до 
Тулчинського повіту, ми повинні бути якомога краще інформованими. 

 
Громадяни України, які в’їжджають в країну через пункт пропуску 

Ісакча – Орлівка, отримують всю необхідну інформацію в митному 
інформаційному пункті, організованому Комітетом з надзвичайних 
ситуацій Тулча. 

 
Переважна більшість громадян України, які наразі прибули в 

Тулчу, перебувають транзитом і тимчасово розміщені. За останню добу 
заяву щодо статусу біженця в Румунії подали 84 громадяни України. 

 
Громадяни України мають можливість подати заяву про надання 

статусу біженця на пункті пропуску через кордон або у відділення 
прикордонної поліції в Тулчі (вул. Ісакчей, 103, біля відділення 
жандармерії, тел.: (+40) 240 - 534 160 та (+40) 0240 - 534 996). Слід 
зазначити, що особи, які отримали статус біженця, не можуть залишати 
територію Румунії. 

 
Мерія міста Тулча може надати громадянам-біженцям України - 

1228 місць для проживання, де вони також отримають належну 
гуманітарну допомогу. 

 
Проявлене співчуття до громадян України надзвичайне. Поки що 

ситуація під контролем. Однак можливо, що перед обличчям можливої 
гуманітарної кризи знадобиться набагато ширша мобілізація. Громадяни 
Румунії проявили зразкову солідарність. 
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Громадяни, які бажають зробити пожертви, надати житло, 

транспорт чи інші види допомоги, можуть зателефонувати за вказаними 
номерами телефонів (𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 МЕРІЇ	 МУНІЦИПІЯ	 ТУЛЧА - 
𝐃.𝐀.𝐏.𝐒.): 

+40240–513 641 
+40747 029 873 
+40756 168 254 
 
Будь ласка, зателефонуйте заздалегідь, щоб дізнатися про типи 

необхідних пожертв. 
 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ (Намет - перед Мерією) 
Інформація та підтримка українською мовою. 
Інформація для громадян, які бажають зробити пожертви, надати 

житло, транспорт чи інші види допомоги. 
Підприємства, які можуть надати підтримку, пропонуючи гарячу 

їжу, можуть залишити свої контактні дані в інформаційному пункті. 
Просимо не приносити пожертви в намет! 
 
ФІНАНСОВІ ПОЖЕРТВАННЯ: 
RO90BTRLRONCRT0P38206503 - Румунський Червоний Хрест - 

Тульчинська філія 
CUI 4321593 
 
ІНШІ КОРИСНІ КОНТАКТИ: 
Для отримання статусу біженця (Служба Прикордонної 

поліції): 
+40240 - 534 160 
+40240 - 534 996 
 
Розміщення громадян-біженців (Командний центр, 

координований ІНС Тулча): 
+40758 114 996 
 
ПЕРЕКЛАДАЧ з української мови: 
+40745 296 214 
+40751 611 746 
+40755 096 315 
 
ТРАНСПОРТ: 24 автобуси 
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БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП ІНТЕРНЕТ - мережа WiFi4EU 
Громадяни України можуть користуватися безкоштовним 

доступом до Інтернету в мережі WiFi4EU, доступною в таких пунктах: 
1. Площа «Мірча чел Бетрин».  
https://goo.gl/maps/hDC971ZfT4naTQTy8 
2. Парк «Сфанту Георге» (Нова площа) 

https://goo.gl/maps/dMpzEsd9Ux38Qjyx6 
3. Монумент Незалежності 

https://goo.gl/maps/yiTXpDQuhrk7saK2A 
4. Будинок шлюбів 

https://goo.gl/maps/myU9yTYJeZ9jCYhu7 
5. Повітова бібліотека «Панаїт Черна». 

https://g.page/bibliotecatulcea?share 
6. Парк особистостей 

https://goo.gl/maps/ToZ5aysbBewWZjYt6 
7. Еко-туристичний музейний центр дельти Дунаю (Акваріум) 

https://goo.gl/maps/5skXCihiN5qkfc7t8 
8. Парк Вікторія 

https://goo.gl/maps/29XUQhq8uzfopeML9 
9. Дитяче містечко 

https://goo.gl/maps/SuqkrTgvrVZW311w5 
10. Набережна Дунаю - 3 об'єкти, розташовані в районі:  
Парка Карола  

https://goo.gl/maps/K2pyZeMa7SCF62QW6 
Туристичний інформаційний центр 

https://goo.gl/maps/wMyRTY6GMYUsDTJ88  
АРБДД  

https://goo.gl/maps/mo5JLFCKTRuZXoXZ6 
11. Парк Чюперка: 
Каток 

 https://goo.gl/maps/NkV3Sey8gaVmQkjeA 
пляж  

https://goo.gl/maps/GUEKQ9x46YWCB2p16 
басейн 

https://goo.gl/maps/GwE6gEaSFPHSanz56 
12. Парк Веолія 

https://goo.gl/maps/hCmjh8XohxhwDw32A 
13. Вулиця Бабадаг (Агенція державних фінансів повіту Тулча) 

https://goo.gl/maps/jvLRd3pd9Kqt1yaV6 
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