ДОВІДКОВІ ЛІНІЇ КРАЇН ЄС
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ПИТАНЬ
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ, ЩО НАДАЮТЬ
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
Австрія: Федеральне міністерство європейських і
міжнародних справ; Міністерство внутрішніх справ
Бельгія: Федеральний уряд; органи влади міста
Брюсселя
Болгарія: Уряд Болгарії; Державне агентство у
справах біженців
Греція: Міністерство міграції та притулку
Данія: Міграційна служба Данії
Естонія: Міністерство внутрішніх справ; Уряд
Естонії
Ірландія: Міністерство юстиції Ірландії; Уряд
Ірландії
Іспанія: Іспанське агентство з міжнародного
співробітництва та розвитку; Міністерство
внутрішніх справ
Італія: Міністерство закордонних справ;
Національне управління цивільного захисту
Кіпр: Міністерство внутрішніх справ
Латвія: Управління у справах громадянства та
міграції
Литва: Міністерство внутрішніх справ
Люксембург: Міграційне управління Міністерства
закордонних і європейських справ
Мальта: Міністерство закордонних справ
Нідерланди: Міністерство юстиції та безпеки
Німеччина: Федеральне міністерство внутрішніх
справ і громад
Польща: Управління у справах іноземців
Португалія: Міграційна та прикордонна служба
Румунія: Уряд Румунії; Головна інспекція з питань
міграції
Словаччина: Міністерство внутрішніх справ
Словенія: Управління Уряду Республіки Словенія з
підтримки та інтеграції мігрантів
Угорщина: Національне генеральне управління у
справах іноземців
Фінляндія: Уряд Фінляндії, Фінська міграційна
служба
Франція: Міністерство внутрішніх справ
Хорватія: Міністерство внутрішніх справ
Чехія: Міністерство внутрішніх справ
Швеція: Шведське міграційне агентство

Польща
Управління у справах іноземців: +48477217575
Телефон довіри для постраждалих (цілодобово):
+48222309900
Телефон довіри для українців, які звертаються за
медичною допомогою (цілодобово): 807190590
Чехія
Міністерство внутрішніх справ: +420974801802
Румунія
Прикордонна поліція: +40219590
Головна інспекція з питань міграції: +40214107513

ТИМЧАСОВИЙ
ЗАХИСТ
У країнах ЄС для людей,
що рятуються від війни
Росії проти України

Словаччина
Гарячі лінії Міністерства внутрішніх справ для
україномовних: +421513816111; +421259765111
Постійна служба Міністерства внутрішніх справ:
+421248593312
Slovakia
Гаряча лінія Кошицької області для біженців з
https://ua.gov.sk/en.html
України:
0800222550
Ministry of the Interior hotlines for Ukrainian
Угорщина
speakers: +421 513 816 111 & +421 259 765 111
Permanent service
of the Ministry
of the
Interior:
Національне
генеральне
управління
у справах
+421 2 4859
3312 лінія): +3614639292
іноземців
(довідкова
Košice region hotline for refugees from Ukraine:
0800 222 Проскануйте
550
QR-код, щоб
отримати більше інформації
про тимчасовий захист.

Aбо зверніться до цього сайту за
додатковою інформацією, яка
включає довідкові лінії країн ЄС:

https://europa.eu/!Q8Jnqd

#StandWithUkraine

ЯКЩО ВИ РЯТУЄТЕСЯ ВІД
ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
ТА В’ЇЖДЖАЄТЕ НА ТЕРИТОРІЮ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
ВАМ МОЖЕ БУТИ НАДАНО
ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ

ЩО ТАКЕ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?

Тимчасовий захист передбачає право на
перебування на території ЄС та доступ до ринку
праці, житла, медичної допомоги, освіти та іншої
соціальної допомоги.
ХТО МАЄ ПРАВО НА ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?

• Громадяни України, переміщені внаслідок
воєнної агресії Росії.
• Громадяни третіх країн або особи без
громадянства, які на законних підставах
проживають в Україні та не можуть повернутися
до своєї країни або до регіону походження для
безпечного й тривалого перебування.
• Члени сімей двох вищевказаних категорій осіб
у випадку, якщо сім'я вже існувала в Україні до
початку російської військової агресії.

Право на
перебування на
території ЄС

СКІЛЬКИ ТРИВАТИМЕ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?

Доступ до
ринку праці

Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року
незалежно від дати прибуття до ЄС. У разі
збереження поточної ситуації тимчасовий захист
буде автоматично продовжено на шість місяців
двічі, тобто до 4 березня 2024 року.
ЧИ Є ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ЄДИНИМ
СПОСОБОМ ДЛЯ МЕНЕ ЗАЛИШИТИСЯ В ЄС?

Our Team
Доступ до
житла

Доступ
до медичної
допомоги

Ні, є інші способи. Оскільки громадяни України
мають право безвізового в’їзду до ЄС, то вони
можуть вільно пересуватися в межах ЄС протягом
90 днів з моменту в’їзду. Крім того, ви можете
подати заяву на міжнародний захист (притулок)
у країні першого в’їзду.
ЧИ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ДІЄ ЛИШЕ В ОДНІЙ
КРАЇНІ-ЧЛЕНІ ЄС?

Доступ до
освіти

Доступ до іншої
соціальної
допомоги

ЧИ ДОСТУПНИЙ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ У ВСІХ
КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС?

Тимчасовий захист доступний у всіх країнахчленах ЄС, окрім Данії. Він недоступний у країнах,
асоційованих із Шенгенською зоною (Швейцарія,
Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія), проте зазначені
країни можуть мати схожі системи захисту.
ДО КОГО МЕНІ ЗВЕРНУТИСЯ, ЩОБ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ОТРИМАННЯ
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ТА ПОСВІДКИ НА
ПРОЖИВАННЯ?

Вам необхідно звернутися до національних органів
країни вашого перебування. Перелік національних
органів наведено в цій брошурі, докладнішу
інформацію можна знайти за QR-кодом на звороті.
ЧИ ІСНУЮТЬ ЯКІСЬ РИЗИКИ, ПРО ЯКІ МЕНІ
ВАРТО ЗНАТИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ЄС?

Під час подорожей та перебування в ЄС
пам’ятайте про ризики торгівлі людьми та
експлуатації. Рекомендуємо приймати пропозиції
щодо транспортування та проживання лише від
органів влади та громадських організацій.
Не передавайте свої документи, що посвідчують
особу, особисту інформацію та особисті речі
нікому, крім національних/місцевих органів влади,
і завжди повідомляйте родичам чи друзям про
своє місцезнаходження.
Якщо вам запропонують роботу, дослідіть наявну
про компанію інформацію; в разі сумнівів ви
можете отримати додаткову інформацію у
національних/місцевих органів
влади чи в громадських
організацій.

Після реєстрації на отримання тимчасового
захисту в одній країні-члені ЄС, ви можете пройти
реєстрацію також в іншій країні-члені ЄС. Ваші
права на тимчасовий захист у попередній країнічлені ЄС у такому випадку вичерпуються.

#StandWithUkraine

