
Ситуація в Україні 
  
Безпекова ситуація у Львові може погіршитись в будь-який момент. Ми радимо 
громадянам Португалії негайно покинути місто, оскільки наземна евакуація не 
гарантована. Будь ласка, слідкуйте за нашою інформацією. Безпекова ситуація в Києві 
погіршується. Ми радимо португальським громадянам, які все ще перебувають в місті, 
залишатися в укритті і поки не намагатися його покинути. Будь ласка, слідкуйте за 
нашою інформацією. 

Ми радимо громадянам Португалії залишати Україну через сухопутні кордони з 
Європейським Союзом, бажано в напрямку Румунії чи Молдови. 
Дипломатичні представництва Португалії в Бухаресті, Варшаві, Будапешті та Братиславі 
готові надати підтримку всім громадянам Португалії, які прибувають до цих країн. Вже з 
них буде готуватися евакуація до Португалії. 
 
З цією метою доцільно виїжджати з України через такі пункти пропуску: 
Пункти пропуску на кордоні Україна-Румунія 
Halmeu/Sighetu Marmatiei, Siret, Isaccea 
 
Інші пункти пропуску, які знаходяться між Молдовою та Румунією (MDA-RO) і відкриті 24 
години на добу: 
Stânca, Iasi, Sculeni, Albita, Galati 
 
Ще один прикордонний пост MDA-RO, відкритий лише до 20:00 за місцевим часом: 
Radauti Prut (північно-східна Румунія) 
 
В якості альтернативи можна використовувати такі пункти перетину кордону з Польщею: 
 
Пункти пропуску на українсько-польському кордоні 
 
Доступ по автомобільній дорозі до кордону: найшвидша та найкраща дорога, що веде до 
пункту пропуску 
Ягодин (Україна) - Dorohusk (Польща) та Краківець (Україна) - Korczowa (Польща) 
На кордонах Польщі створено центри підтримки 

  

Aктивні пункти пропуску на кордоні: 

Дорога, що веде до прикордонного поста Dorohusk (Польща) –  Ягодин (Україна) 

Дорогa, що перетинає кордон Zosin (Польща) – Устилуг (Україна) 

Дорожній прикордонний перехід Dolhobyczów (Польща) – Угринів (Україна) 

Дорожній прикордонний перехід Hrebenne (Польща) – Рава-Руська (Україна) 

Дорожній прикордонний перехід Budomierz (Польща) – Грушев (Україна) 

Дорожній прикордонний перехід  Korczowa (Польща) – Краківець (Україна) 



Дорога через Medyka (Польща) – Шегині (Україна) - Перетин кордону 

для пішоходів працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. 

Дорожній прикордонний перехід Kroscieno (Польща) – Смільниця (Україна) 

Pекомендується мати з собою воду, їжу, теплий одяг та запас пального, якщо ви 
подорожуєте власним транспортним засобом. Ви також повинні мати з собою 
посвідчення особи та проїзні документи. 

  

Контактна інформація 

Консульський кабінет з надзвичайних ситуацій – (+351) 961706472/ (+351) 217929714 
gec@mne.pt 

Посольство Португалії у Варшаві 

Телефон: +(48 22) 511 10 10/11/12 
Телефон (Телефон екстреного зв'язку): +(48) 781 159 430 
varsovia@mne.pt 

Посольство Португалії в Бухаресті 

Телефон: +(40) 21 230 41 18 
Телефон (Телефон екстреного зв'язку): +(40) 746 22 44 55 
bucareste@mne.pt 
sconsular.bucareste@mne.pt 

Посольство Португалії в Братиславі 

Телефон: +(421) 220 768 454 
bratislava@mne.pt 

Посольство Португалії в Будапешті 

Телефон (Телефон екстреного зв'язку): (0036) 306019706 

Телефон:  (0036) 12017616 /7/ 8 

budapeste@mne.pt 

sconsular.budapeste@mne.pt 
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